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АНОТАЦІЯ 

 

Кельнер С.С. Психологічні особливості формування особистісної 

цілісності в юнацькому віці. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України – Київ, 2020. 

Дисертаційне дослідження присвячене визначенню психологічних 

особливостей прояву, структури, специфіки формування особистісної цілісності 

у юнаків та дівчат.  

У дисертації здійснено філософсько-психологічний аналіз поняття 

особистісної цілісності на підставі його розгляду в контексті інтегрованих 

вихідних положень гуманістичного, особистісного, системно-цілісного, 

діяльнісного, ієрархічного підходів, що дозволило визначити цей феномен як 

складну цілісну узгодженість компонентів структури особистості та 

процесуальних характеристик, серед яких провідними є духовність, ціннісні 

орієнтації, інтелектуально-творчий потенціал, синергія. 

Обгрунтовані концептуальні положення про те, що психологічні 

особливості формування особистісної цілісності в юнацькому віці зумовлені 

соціальною ситуацією розвитку, у якій актуальними є протиріччя між 

необхідністю та наявними можливостями формування «Я-концепції» 

особистості, визначення її спрямованості, смисложиттєвих цінностей, що 

вимагає від юнаків та дівчат, які вступають в самостійне життя, відповідного 

рівня соціальної й індивідуальної інтегрованості, здатності до самоорганізації в 

життєдіяльності – особистісної цілісності. У цьому віці виникають психічні 

новоутворення такі, як професійні та життєві перспективи, механізми 

підтримання психологічного благополуччя й екзистенційної цінності життя 

людини, продуктивний характер яких стає основою для формування, 

становлення і ефективного функціонування у молодої людини особистісної 

цілісності.  
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Визначено поняття особистісної цілісності як внутрішньої єдності та 

відносної автономності стійкої системи психічних станів, процесів, 

властивостей, соціально значущих рис, що характеризують індивіда як суб’єкта 

відношень і свідомої діяльності, а також члена суспільства. Доведено, що 

структура особистісної цілісності інтегрує когнітивну, рефлективну, 

мотиваційно-діяльнісну, ціннісно-смислову складові та поділяється: за 

спрямованістю (ієрархічна, фрагментована), за типом розвитку (динамічна, 

стабільна), за узгодженням складових (невизначена, системно-цілісна), має 

основні види: індивідуальний, морфологічний, організаційний, інтегрально-

суб’єктивний. Провідними показниками особистісної цілісності в юнацькому 

віці є: духовність, ціннісні орієнтації, синергія, інтелектуально-творчий 

потенціал. Критеріями особистісної цілісності визначено повноту розвитку 

компонентів особистості та взаємозв’язки між цими компонентами. Психолого-

педагогічними умовами формування особистісної цілісності у цей віковий період 

є: організація спрямованого фасилітаційного впливу на розвиток особистісної 

цілісності; специфіка підготовки практичних психологів з акцентом на 

необхідності супроводу особистості юнацького віку у процесі формування 

особистісної цілісності; спеціалізована навчально-практична підготовка 

педагогічних працівників з метою надання кваліфікованої підтримки учням, які 

перебувають у процесі формування особистісної цілісності. Провідними 

чинниками, що зумовлюють формування особистісної цілісності в юнацькому 

віці є індивідуально-біологічні та соціально-психологічні умови, а також зміна 

соціальної ситуації психічного розвитку. Завдяки змінам діяльності й кризам, що 

передують та супроводжують цей процес, відбувається переосмислення 

ставлення до себе, інших, світу в цілому й усвідомлення своєї ролі у соціумі. 

За результатами емпіричного дослідження особливостей сформованості 

особистісної цілісності в період юнацтва встановлено, що юнаки та дівчата за 

своєю більшістю виявили недостатні рівні розвитку духовного потенціалу, 

сформованості ціннісних орієнтацій, інтелектуально-творчого потенціалу, 

креативності, синергії, самоактуалізації, локусу контролю особистості, 
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інтегрального самоставлення, самоповаги, внутрішнього і пізнавального мотивів. 

Розвиток особистісної цілісності досліджуваних юнаків та дівчат вимагає 

організації спрямованих фасилітаційних ціннісно-смислових та психолого-

педагогічних впливів на розвиток несформованих її складових: когнітивної, 

мотиваційно-діяльнісної, рефлексивної, ціннісно-смислової. 

Розроблена та впроваджена програма психолого-педагогічного супроводу 

формування особистісної цілісності в юнацькому віці враховує взаємозв’язки 

між чинниками її розвитку та умовами впливу на цей процес, а також забезпечує 

позитивну динаміку формування особистісної цілісності. Емпіричні результати, 

отримані внаслідок апробації програми психолого-педагогічного супроводу 

формування особистісної цілісності в юнацькому віці, підтвердили її 

ефективність. Лекційні, практичні, тренінгові заняття сприяли ефективному 

розвитку та формуванню особистісної цілісності у юнаків і дівчат, що має прояв 

у значному підвищенні рівня духовності, а також самоактуалізації, ціннісного 

ставлення до себе, значення вагомих мотивів і цінностей у юнаків та дівчат.  

За результатами апробації психолого-педагогічної програми формування 

особистісної цілісності в юнацькому віці встановлено, що особистісна цілісність 

у вищому своєму прояві характеризується системністю, ієрархічністю і 

динамічністю, а недостатність її розвитку виявляється у фрагментованості, 

стабільності (усталеності), дифузності (невизначеності) самоактуалізаційно-

мотиваційних, смисложиттєвих та інтелектуально-творчих складових. 

Наукова новизна та теоретична значущість дослідження полягає в тому, 

що: вперше: обґрунтовано та емпірично перевірено взаємозв’язок і узгодженість 

між складовими особистісної цілісності, а також повноту їх розвитку в 

юнацькому віці; визначено та систематизовано психологічну структуру 

особистісної цілісності в юнацькому віці (за спрямованістю: ієрархічна – 

фрагментована; за типом розвитку: динамічна – стабільна; за узгодженням 

складових: невизначена – системно-цілісна) та виокремлено її компоненти: 

когнітивний, рефлексивний, мотиваційно-діяльнісний, ціннісно-смисловий; 

виявлено особливості формування особистісної цілісності в юнацькому віці 
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(індивідуально-біологічні; соціально-психологічні умови; зміна соціальної 

ситуації психічного розвитку); розроблено та апробовано психолого-педагогічну 

програму формування особистісної цілісності у юнацькому віці; визначено 

психолого-педагогічні умови (спрямований фасилітаційний вплив; 

спеціалізована навчально-практична підготовка психологів і педагогічних 

працівників) та чинники (самоактуалізація; осмисленість життя; інтегративність; 

внутрішня мотивація; пізнавальна мотивація) формування особистісної 

цілісності у юнацькому віці; поглиблено та розширено уявлення про особистісну 

цілісність у юнацькому віці як інтегроване, ієрархічне та умовно динамічне 

психологічне утворення; уточнено поняття: «особистісна цілісність у юнацькому 

віці» як психологічного новоутворення юнацького віку; набула подальшого 

розвитку система знань про особливості та психолого-педагогічні умови 

формування особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Практична значущість одержаних результатів дослідження зумовлюється 

розробленням засобів діагностики особистісної цілісності в юнацькому віці, 

виявленням особливостей її розвитку і формування. Можливе використання 

результатів дослідження у соціальній, соціально-психологічній, 

психокорекційній практиці. У вищих навчальних закладах матеріали 

дисертаційного дослідження можуть слугувати основою для розробки курсів 

лекцій, практичних занять з дисциплін соціально-гуманітарного циклу: 

філософії, соціальної психології, загальної психології, психології особистості, 

педагогічної та вікової психології, історії психології тощо. 

Апробований у дослідженні методичний інструментарій може стати 

складовою моніторингу сформованості особистісної цілісності в юнацькому віці, 

він створює можливість для її психолого-педагогічного супроводу та підтримки. 

Теоретичні положення, одержані результати та висновки дослідження можуть 

використовуватися в процесі викладання факультативних курсів із психології та 

консультативній роботі психологічної служби загальноосвітніх навчальних 

закладів, під час взаємодії учасників навчально-виховного процесу. 
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ANNOTATION 

 

Kelner S. S. Psychological features of formation of personal integrity at a young 

age. - Qualified scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Psychological Sciences, specialty 19.00.07 - 

Pedagogical and Age Psychology.- Institute of Pedagogical and Adult Education of the 

National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine - Kyiv, 2019. 

The dissertation research is devoted to determination of psychological 

peculiarities of manifestation, structure, specifics of formation of personal integrity in 

boys and girls. 

It is noted that in today's society the problem of personal integrity is aggravated. 

This is evidenced by numerous studies that highlight the issues of the crisis of human 

identity, the loss of value orientations and the devaluation of the individual, the 

deterioration of the health of the nation. Actually, in the modern conditions of 
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particular relevance is the psychological analysis of the organization of self-awareness 

of the individual and the achievement of its highest level - the formation of personal 

integrity. 

It is emphasized that solving the problem of personal integrity makes it possible 

to identify issues of meaning and value in human life, the insight into the universality 

and uniqueness of human nature and the essence of the inner world, the purpose of 

man. 

It is emphasized that adolescence is the most sensitive period of personal 

identity formation. It has been proved that personal integrity as an integrated formation 

of adolescence combines all the diversity of the natural-socio-spiritual content of the 

individual and determines the features of his/her individual reflection of the continuous 

transformations of various general and partial properties in accordance with the 

essential transformations of the world, the very concept needs reasonable illumination, 

taking into account the specifics of adolescence. 

Found, that personal integrity at a young age is revealed in a person's orientation 

to form a certain basis of his/her own conscious existence, in which the natural and 

social, individual, objective and subjective in the development of the individual are 

combined. Therefore, to separate them means to destroy their integrity of being. That 

is, in this way, thanks to numerous activities, a person creates him/herself and the basis 

of choosing goals and means of achieving them are his life meanings and human 

values, which determine the direction of development. 

It is determined that the system-holistic methodology of illumination of personal 

integrity is the universal basis for the development of psychological research. An 

essential element of this methodology is that personal integrity in adolescence is 

expressed in ontological, epistemological, social, and, in fact, individual-personal 

aspects. 

Personal integrity at a young age, in the present state of study of this problem, 

can be the basis of a broad psychological, philological and methodological reflection 

of the personality of the specified age period. Therefore, the construct is distinguished: 
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"personal integrity at a young age", where personal integrity acts as a component of the 

ontological essence of the personality. 

As a result, philosophically-psychological analysis has covered the concept of 

"personal integrity" representatives of different schools of philosophy, which is 

deployed as a microcosm or part of the macrocosm, defined from the standpoint of 

rationalism. However, scholars of different psychological schools hold a somewhat 

different position: personal integrity as a component in the structure of individuality, 

integrated unity, the specificity of the interconnection of personal integrity with the 

"self-concept" of the individual, integrative formation, a component of a self-

actualized personality. 

Among the most significant scientific approaches to identifying features of 

personal integrity in adolescence are the following: personal approach (personal 

integrity as self-worth); system-holistic approach (personal integrity as expressing the 

interaction of social and psychological aspects of the mental organization of an 

individual); essence-activity approach (personal integrity as potential universality); 

hierarchically-a level approach (personal integrity as a polysystemic formation) and a 

proper psychological and pedagogical approach (personal integrity as a neoplasm of 

adolescence). 

Emphasis is placed on the fact that personal integrity in adolescence is an 

integral part of the personal sphere of adolescence. Common components, that allow 

for the formation of personal integrity are self-awareness, "I-concept", identity of a 

young person. 

It is determined that personal integrity integrates cognitive, reflective, 

motivational-activity, value-semantic components. They are divided: by orientation 

(value-holistic, fragmented), by type of development (dynamic, stable), by agreement 

of components (diffuse, indeterminate, system-integral). The main types of personality 

integrity in adolescence are: individual, morphological, organizational, integral-

subjective. 

The main factor in the development of personal integrity in adolescence is the 

change in the social situation of mental development, which causes the particular 



12 

orientation of boys and girls to self-fulfillment and self-realization. The solution of 

such problems is possible under the conditions of interaction of leading individual-

biological and social-psychological factors. Thanks to the changes in the activities and 

crises that precede and accompany this process, we rethink our own attitude towards 

ourselves, others, the world at large and our own role in society. The mechanisms of 

personal integrity development in adolescence are the will and self-organization, as 

well as the reflection that is characteristic of this age period. 

The relevant indicators of personal integrity in adolescence are: spirituality, 

values, synergy, intellectual and creative potential; The leading factors in the 

development of personal integrity in adolescence are: self-actualization, meaningful 

life, integrativeness, motivation. 

To the psychological-pedagogical conditions of formation of personality 

integrity in adolescence include: organization of timely and gradual value-meaning 

psychological and pedagogical influence on the formation of personality of 

adolescence; development of motivation, value attitude to oneself, others, the world; 

special training of school psychologists, teachers and pedagogical staff. 

Becoming a personal integrity is a complex interplay of personal meanings and 

life events that devalue or reinforce any of these meanings. An empirical study has 

identified five leading factors that influence personal integrity in adolescence, namely: 

―self-actualization‖; "Meaningfulness of life"; "Integrative"; "Intrinsic motive"; 

"Cognitive motive". In addition, factors that are not leading but significant in 

organizing personal integrity at a young age have been identified, including: ―human 

concept‖; "Self-interest"; "Self-consistency"; "Desire to achieve high results"; "Desire 

to achieve recognition"; "Adequate assessment of its potential"; "health"; "Evaluation 

of the achieved result"; "Expressiveness of willpower" and "transcendence". 

The psychological and pedagogical program of support of formation of personal 

integrity at a young age has been developed and tested on the basis of the principles of 

holistic, systemic, situational, competencies, innovations and others, which includes 

the following activities: development of a training course (problematic mini-lectures, 

role-playing, role-playing and business games, group discussions, modeling and 
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analysis of interaction situations, reflective learning, etc.), author's psychological 

training, oriented on the formation of personal integrity. 

The main conditions for the effective implementation of the program of 

psychological and pedagogical support for the formation of personal integrity at a 

young age are: orientation to the personally and socially significant values of the 

youth, which is the basis of becoming; an integrative priority and the promotion of a 

set of personal, academic and social qualities,which determine the personal integrity of 

the individual; ensuring the external and internal conditions of self-development of a 

young person. 

A model for the formation of personality integrity at a young age is developed 

and implemented, which reflects the complex process of formation of this 

phenomenon, what is possible due to the purposeful step-by-step value-meaning 

psychological and pedagogical influence on the personality of adolescence, 

development of motivation, value attitude towards oneself, others, the world; special 

training of school psychologists, teachers and pedagogical staff. 

Experimental verification of the author's program of psychological-pedagogical 

support for the formation of personal integrity in adolescence confirmed its 

effectiveness: a significant increase in the level of spirituality, self-actualization 

component, self-esteem, the importance of strong motives and values, the 

improvement of thinking in boys and girls. 

Keywords: personality, personal integrity, formation of personal integrity, 

adolescence. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У сучасному суспільстві актуалізується проблема 

особистісної цілісності, про що свідчать численні дослідження, які висвітлюють 

питання кризи самоідентичності людини, знецінення життя, девальвації цінності 

особистості та погіршення здоров’я нації. Відсутність цілісності призводить до 

неузгодженості фізичного, емоційного, інтелектуального та духовного розвитку 

особистості. Наслідком втрати ціннісних орієнтацій та впливу деструктивного 

мислення стають такі негативні явища в українському суспільстві як наркоманія, 

алкоголізм, тютюнопаління, суїцид тощо. За даними досліджень Київського 

інституту проблем управління імені Л. Горшеніна близько 26% осіб у віці 16 

років вже вживали наркотики. Майже 40% українських юнаків і дівчат регулярно 

вживають спиртні напої. Україна в десятці країн-лідерів із самогубств. У таких 

умовах особливої актуальності набуває питання організації самоусвідомлення 

індивіда та його самореалізації як особистості на вищому рівні формування 

психічних функцій – особистісній цілісності. Адже внутрішні протиріччя, що не 

вирішуються продуктивно людиною в юнацькому віці, утруднюють формування 

її особистісної цілісності. Водночас, формування особистісної цілісності є 

необхідною умовою усвідомлення людиною смислу і цінності життя, 

універсальності й унікальності людської природи, її призначення та 

самореалізації в єдиному світі.  

Специфіка особистісної цілісності у той чи інший спосіб розглядалася у 

вимірах філософсько-біологічної антропології А. Гелена, культурно-

філософської антропології М. Ландмана, філософської антропології Ф. Гаммера, 

у контексті яких був виокремлений філософсько-антропологічний підхід; 

питання з формування особистісної цілісності висвітлені в світлі 

екзистенційного підходу в працях М. Гайдеггера, А. Камю, К. Ясперса, а також 

представлені у змісті раціогуманістичної концепції Г. Балла. З позицій системно-

діяльнісного підходу особистісна цілісність розглянута у роботах Б. Ананьєва, 

О. Брушлинського, Б. Ломова та ін. 
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На сучасному рівні розвитку наукового пізнання проблема особистісної 

цілісності розробляється в межах психолого-педагогічних досліджень з позицій 

системного, цілісного, синергетичного, аксіологічного та інших підходів, що 

відображено у працях Г. Балла, О. Бондарчук, Є. Гейко, Л. Дорфмана, 

Н. Завацької, З. Карпенко, О. Лич, С. Максименка, В. Рибалки, Т. Яценко та ін. 

Зокрема, увага дослідників акцентується на розгляді феномену особистісної 

цілісності як полісистемної структурної організації (Є. Гейко), полімодальної 

структури інтегрованого «Я» (Л. Дорфман), системного цілісного утворення 

(С. Максименко, Т. Яценко).  

Особистісна цілісність розглядалася дослідниками як інтегроване 

утворення, що поєднує в собі все розмаїття природно-соціально-духовного 

змісту внутрішнього світу людини. Найбільш сенситивним періодом 

становлення особистісної цілісності виступає юнацький вік. Особистісна 

цілісність у юнацькому віці розкривається у прагненні молодої людини 

сформувати таке підґрунтя власного свідомого існування, у якому природне та 

соціальне, індивідуальне, об’єктивне і суб’єктивне в розвитку індивіда поєднане 

в єдине ціле. У такий спосіб, завдяки численним діяльнісним актам людина 

створює себе у відповідності до її життєвих смислів і цінностей, які й  

визначають спрямованість розвитку. 

Зазначимо, що глибинна психологічна природа особистісної цілісності в 

юнацькому віці залишається недостатньо вивченою. Зокрема, неузгодженими є 

наукові погляди на структуру особистісної цілісності, потребує дослідження 

специфіка її формування в період юності. Очевидна актуальність цих проблем і 

їхня недостатня розробленість зумовили вибір теми даного дисертаційного 

дослідження «Психологічні особливості формування особистісної цілісності в 

юнацькому віці». 

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

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану комплексної теми 

науково-дослідної роботи кафедри практичної психології факультету педагогіки 

та психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
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імені Володимира Винниченка «Психологічні умови становлення особистості у 

сучасному суспільстві» (номер державної реєстрації РК № 0116U005272); 

затверджена на засіданні Вченої ради Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол №7 від 26 

грудня 2014 р.), узгоджена у Раді з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки та психології в Україні (протокол № 5 від 27.11.2018 р.). 

Мета дослідження полягає у теоретичному та емпіричному вивченні 

психологічної структури особистісної цілісності, рівнів, особливостей та 

чинників її розвитку в юнацькому віці. 

Зазначена мета конкретизується в таких завданнях дослідження: 

здійснити філософсько-психологічний аналіз проблеми дослідження та 

визначити психологічні особливості формування особистісної цілісності в 

юнацькому віці;  

здійснити емпіричне дослідження, визначити психологічну структуру 

особистісної цілісності та рівні її сформованості в юнацькому віці; 

визначити психолого-педагогічні умови та чинники формування 

особистісної цілісності в юнацькому віці; 

розробити та апробувати психолого-педагогічну програму формування 

особистісної цілісності у юнацькому віці. 

Об’єкт дослідження – особистісна цілісність у юнацькому віці. 

Предмет дослідження – психологічні особливості формування 

особистісної цілісності в юнацькому віці.   

Методи дослідження: теоретичні: системно-цілісний, структурно-

функціональний, порівняльний методи, метод феноменологічного аналізу, а 

також теоретичний аналіз; емпіричні: спостереження, тестування, 

психодіагностичні методики: «Духовний потенціал особистості» (Е. Помиткін), 

«Самоактуалізаційний тест» (Е. Шостром), «Опитувальник самоставлення» 

(В. Столін), «Тест смисложиттєвих орієнтацій» (Д. Леонтьєв), Методика оцінки 

рівня домагань особистості (В. Гербачевський), Методика діагностики системи 

ціннісних орієнтацій особистості (Е. Фанталова); «Опитувальник для визначення 
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типів мислення й рівня креативності» (Дж. Брунера); методи математично-

статистичної обробки емпіричних даних: t-критерій Стьюдента; кореляційний, 

дисперсійний, факторний аналіз для визначення функціональної структури 

особистісної цілісності у юнацькому віці; методи формувального впливу: 

психологічний тренінг, факультативний курс для учнів 10-11-х класів 

«Психологія особистісної цілісності юнаків та дівчат». 

База дослідження. Дослідження здійснювалось упродовж 2014 – 2020 

років із залученням учнів старших класів Криворізької загальноосвітньої школи 

I-III ступенів №126, «Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської 

молоді» та студентів 1 курсу факультету педагогіки та психології 

Центральноукраїнського педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка. У цілому вибірка становить 476 осіб, 309 – дівчат, 167 – хлопців. 

Наукова новизна та теоретична значущість дослідження полягає в 

тому, що: вперше: обґрунтовано та емпірично перевірено взаємозв’язок і 

узгодженість між складовими особистісної цілісності, а також повноту їх 

розвитку в юнацькому віці; визначено та систематизовано психологічну 

структуру особистісної цілісності в юнацькому віці (за спрямованістю: 

ієрархічна – фрагментована; за типом розвитку: динамічна – стабільна; за 

узгодженням складових: невизначена – системно-цілісна) та виокремлено її 

компоненти: когнітивний, рефлексивний, мотиваційно-діяльнісний, ціннісно-

смисловий; виявлено особливості формування особистісної цілісності в 

юнацькому віці (індивідуально-біологічні; соціально-психологічні умови; зміна 

соціальної ситуації психічного розвитку); розроблено та апробовано психолого-

педагогічну програму формування особистісної цілісності у юнацькому віці; 

визначено психолого-педагогічні умови (спрямований фасилітаційний вплив; 

спеціалізована навчально-практична підготовка психологів і педагогічних 

працівників) та чинники (самоактуалізація; осмисленість життя; інтегративність; 

внутрішня мотивація; пізнавальна мотивація) формування особистісної 

цілісності у юнацькому віці; поглиблено та розширено уявлення про особистісну 

цілісність у юнацькому віці як інтегроване, ієрархічне та умовно динамічне 
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психологічне утворення; уточнено поняття: «особистісна цілісність у юнацькому 

віці» як психологічного новоутворення юнацького віку; набула подальшого 

розвитку система знань про особливості та психолого-педагогічні умови 

формування особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Практична значущість одержаних результатів дослідження 

зумовлюється розробленням засобів діагностики особистісної цілісності в 

юнацькому віці, виявленням особливостей її розвитку і формування. Можливе 

використання результатів дослідження у соціальній, соціально-психологічній, 

психокорекційній практиці. У вищих навчальних закладах матеріали 

дисертаційного дослідження можуть слугувати основою для розробки курсів 

лекцій, практичних занять з дисциплін соціально-гуманітарного циклу: 

філософії, соціальної психології, загальної психології, психології особистості, 

педагогічної та вікової психології, історії психології тощо. 

Апробований у дослідженні методичний інструментарій може стати 

складовою моніторингу сформованості особистісної цілісності в юнацькому віці, 

він створює можливість для її психолого-педагогічного супроводу та підтримки. 

Теоретичні положення, одержані результати та висновки дослідження можуть 

використовуватися в процесі викладання факультативних курсів із психології та 

консультативній роботі психологічної служби загальноосвітніх навчальних 

закладів, під час взаємодії учасників навчально-виховного процесу. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Криворізької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №126 (довідка №16 від 09.01.2019 р.), 

Криворізької гімназії №49 (довідка №3 від 08.01.2019 р.), Криворізької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №32 (довідка №5 від 04.01.2019 р.), 

Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №125 (довідка №5 від 

27.12.2018 р.), Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської молоді 

(довідка №4 від 04.01.2019 р.). Криворізького державного педагогічного 

університету (довідка №6 від 18.12.2018 р.), Хмельницького національного 

університету (довідка №5 від 10.12.2018 р.). 
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Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 

положення дисертаційної роботи було представлено на науково-практичних 

конференціях, конгресах, семінарах різного рівня, зокрема на міжнародних: 

міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, VII Міжнародний 

фестиваль «Світ психології: освіта, наука, інновації» (18 - 21 травня 2017 р); 

International research and practice conference «Modern methods, innovations and 

operational experience in the field of psychology and pedagogics» (оktober 20 - 21, 

2017, Lublin); міжнародна науково-практична конференція: «Психологія та 

педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування» (27 

- 28 жовтня 2017 року, Львів); міжнародна науково-практична конференція: 

«Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук» 

(4-5 травня 2018 р., Київ); всеукраїнських: Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної 

освітньої діяльності» (Дніпропетровськ: ДОІППО, 2015); III Всеукраїнська 

науково-практична конференція: «Педагогіка вищої та середньої школи» 

(Кривий Ріг, 2015 р.); круглий стіл «Сучасні проблеми психології у контексті 

історико-психологічного пізнання» (15 травня 2016 р., Київ); Всеукраїнські 

психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Б.О. Федоришина 

«Профорієнтація: стан і перспективи розвитку» (Київ, 18 травня 2020 р.). 

Публікації. Основні положення й висновки дисертаційної роботи 

представлено у 19 публікаціях автора, серед яких 8 статей у наукових фахових 

виданнях України, у тому числі та 1 стаття – у виданні, що входить до 

міжнародних наукометричних баз; 11 публікацій у збірниках матеріалів науково-

практичних конференцій та інших виданнях. 

Структура і обсяг дослідження. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел із 239 найменувань (із них – 40 

іноземними мовами). Загальний обсяг дисертації викладено на 460 сторінках, із 

них 237 сторінок основного тексту. Робота містить 3 додатки на 200 сторінках, 

31 таблиця на 48 сторінках, 9 рисунків на 9 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОЇ ЦІЛІСНОСТІ В 

ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 

У розділі представлені результати теоретико-методологічного аналізу і 

узагальнення наукових підходів до вивчення проблеми особистісної цілісності в 

юнацькому віці, а також з’ясовано стан її розробленості в психологічній науці; 

висвітлено філософсько-психологічний зміст поняття особистісної цілісності, 

розкрито психологічні особливості становлення особистості юнацького віку. 

 

1.1. Філософсько-психологічний зміст поняття особистісної цілісності 

 

Складність визначення філософсько-психологічного змісту поняття 

особистісної цілісності зумовлена тим, що це питання належить до комплексних 

проблем у психології, тому для пояснення феномену особистісної цілісності є 

важливим і необхідним використання інтегративного підходу [5; 28; 34]. У 

контексті інтегративного підходу стає можливим розуміння цього феномену як 

фундаментального, конструктивного і результативного стану людського буття та 

буттєвої унікальності особистості [50; 52; 65]. Такий підхід у всій його 

багатомірності дозволяє розглядати особистість в єдності різних сторін, 

формувати уявлення про сутнісні властивості буття та самовизначення людини. 

Специфіка цього підходу полягає в осмисленні не тільки окремих аспектів буття 

людини, а й супровідних чинників і умов її особистісного розвитку [78; 81].  

Необхідність дослідження особистісної цілісності зумовлена суспільною 

потребою [93; 94; 102]. Власне, до того часу, доки соціальна система має 

властивість бути стабільною, завдяки закладеній регламентації відносин, 

поведінки, цінностей, особистісна цілісність є не тільки суспільною проблемою, 

але й теоретико-методологічною. Це одна з суттєвих соціально-філософських й 
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етичних проблем, що постає в контексті норм, ідеалів, цінностей і смислу буття 

особистості [122; 126; 131]. 

Аналіз людського буття як цілісного феномена здійснюється через 

гуманістичну призму, через опис, за допомогою фундаментальних ідей, 

взаємозалежних рівнів й аспектів складної реальності особистісного світу, 

оптимальні «сценарії» і шляхи розгортання її суттєвих подій та опанування 

засобами впливу на процеси розвитку індивіда [133; 134]. Ідея цілісності містить 

у собі комплексне планування й прогнозування, можливість поєднання 

результатів суспільного розвитку із цілями й прагненнями індивідів. Потреба в 

створенні цілісного образу особистості спричинюється тим, що на його основі 

можуть бути вироблені обґрунтовані критерії гуманістичного ставлення до 

особистості й розроблені ефективні умови соціального світу; такий образ 

виступає як специфічний орієнтир у формулюванні загальних принципів й 

установок діяльності в сучасному суспільстві, оптимальні умови, що 

забезпечують розвиток людини й суспільства [141; 143; 144].  

Для подальшого дослідження психологічних особливостей особистісної 

цілісності в юнацькому віці вважаємо за доцільне розглянути найсуттєвіші у 

даному контексті філософські, психологічні і педагогічні підходи до розвитку 

досліджуваного феномену, а саме: філософсько-біологічна антропологія 

А. Гелена, культурно-філософська антропологія М. Ландмана, філософська 

антропологія Ф. Гаммера утворюють філософсько-антропологічний підхід у 

висвітленні проблеми особистісної цілісності; М. Гайдеггер [183], А. Камю [54], 

К. Ясперс [195], а також особливого наголосу набуває раціо-гуманістична 

концепція Г. Балла [17, 18], що уособлюють екзистенційний підхід; 

О. Брушлинський, Н. Завацька [52], З. Карпенко [57] тощо з позицій системно-

діяльнісного підходу висвітлюють дане поняття; Б. Ананьєв [4, 5, 6], Є. Гейко 

[43], Б. Ломов [93], Е. Помиткін [120, 121, 122, 123] визначають соціально-

психологічні аспекти представленого поняття. 

Отже, у ракурсі філософської парадигми, варто відзначити, що 

філософським підґрунтям роботи є закон діалектики про єдність та боротьбу 
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протилежностей, тому особистісну цілісність ми розглядаємо як моральний 

ідеал. Це гносеологічна проблема, що не може бути вирішеною без занурення в 

глибини сутності, а також виходу на рівень загальних ознак, які визначають 

філософський, етичний, психологічний, тобто, методологічний рівень 

дослідження [154; 156]. 

Філософський погляд на проблему особистісної цілісності актуалізується у 

вимірі пізнання добра на рівні почуття [108; 116]. Вона (особистісна цілісність) 

спричинюється соціальною реальністю. Моральний нігілізм, що ґрунтується на 

прагматичному об’єктному ставленні до людини, стимулює проблему 

пізнавальної сліпоти або, як кажуть: «маєте вуха, але не чуєте», «маєте ока й не 

бачите» [124; 134]. Нездатність «бачити» добро, панування раціоналізму в 

розумінні добра призводить до духовної кризи соціуму й, як наслідок, 

відсутності особистісної цілісності. Руйнування цінностей, втрата моральності, 

вважають соціальні філософи, знаходиться в прямому зв’язку із тим, що 

раціональна складова наших знань про світ збільшується, але, водночас, 

ірраціональне значення відходить на другий план. Без відповідного зв’язку 

онтології та гносеології на рівні філософсько-методологічного дослідження 

особистісної цілісності ані теорія, ні практика розвитку, формування й 

виховання особистості не зможуть надати уявлення про особистісну цілісність 

[142; 143]. 

Історично цілісність є однією із важливих характеристик людського буття 

й тенденція осмислення особистості як цілісного індивідуума завжди (явним або 

прихованим чином) була наявна в розмірковуваннях різних мислителів [136; 147; 

160; 161]. Ідея Сократа про тотожність добра й істини, що містить у собі 

концепцію цілісної людини, пройшла через вікову традицію й відобразилася в 

багатьох філософських школах [3; 158; 176]. Людина наближалася до 

знаходження цілісності свого буття через подолання антиномічних 

характеристик: у прадавній атомістиці й у Г. Лейбніца – через побудову цілісної 

й гармонічної картини світу; в Аристотеля – через логічний аналіз 

співвідношення частини і цілого; у християнстві – через символ і віру; 
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у Р. Декарта – за допомогою ідеї самосвідомості; в І. Канта – через поняття мети; 

у Г. Гегеля – за допомогою ідеї духовного саморозвитку, у Л. Фейєрбаха – через 

спілкування з іншими, у С. Кьеркегора – через вільний вибір своєї екзистенції 

[10; 43; 63; 76; 87; 176].  

Отже «кінцеве», «здійснене», «ціле» тотожні в Аристотеля за значенням 

[10, с. 169], здобутим засобами об’єктивної діалектики та гносеології, але й 

потребою саморозвитку даних галузей методологічного знання. Так, розвинене 

коріння теоретичного раціоналізму в моральній сфері – це данина не 

розробленості теорій пізнання духовних сутностей, адекватних, зокрема, 

сутності й формі добра. Звісно, що єдність пізнання добра з моральною 

особистісною цілісністю, у якій добро розвивається аж до досконалості 

(закінченості), найвищою мірою евристична в гносеологічному плані. Зв’язок 

об’єктивної діалектики (онтології) із гносеологією теоретично актуальний через 

плодотворність цілісного підходу до самої проблеми цілісності, і водночас в 

дослідженнях особистості немає єдності онтології й теорії пізнання, тому вони 

не можуть розкрити зв’язок особистісної цілісності з пізнанням духовності.  

Відтак, проблема особистісної цілісності як суттєвої характеристики 

людського буття й місця людини у світі постає в різні історичні епохи в розмаїтті 

форм: як своєрідний мікрокосм, що є частиною макрокосму (Аристотель, 

Демокрит, Платон, Сократ та ін.); уподібненість Божественному (А. Августин, 

Ф. Олександрійський, Ф. Аквінський та ін.); цілісність як уособлення земного й 

небесного в індивіді наділеного свободою волі (Н. Макіавеллі, М. Монтень, 

Е. Роттердамський та ін.); цілісність людини в раціоналістичному або 

натуралістичному вимірі (Г. Гегель, Р. Декарт, Г. Лейбніц та ін.) [65; 108]. 

У філолофсько-релігійних системах Середньовіччя інтерес до проблеми 

особистісної цілісності знаходить вираження в розробці низки проблем таких, 

як: проблема подвійності природи людини, сходження людини «від образа до 

подоби», свободи людини. Серед головних представників патристичного й 

схоластичного богослов’я – Августин Блаженний, Боеций, св. Григорій 



30 

Назіанзін, преп. Іоанн Дамаскін, Іріней Ліонський, Максим Сповідник, Фома 

Аквінський [1; 108; 185].  

У новоєвропейській філософії І. Кант, визначивши людину як «власну 

останню мету», прагнув з’єднати онтологію, гносеологію й моральну філософію 

[55]. Одним з найважливіших антропологічних досягнень І. Канта є уявлення про 

трансцендування як вихід людини за межі її наявного буття, що згодом набуло 

вагомого значення при розробці проблеми особистісної цілісності в 

метафізичному плані [55; 73; 80].  

Дослідження особистісної цілісності на підґрунті моральності актуально 

тому, що найбільш ретельний категоріально-операційний аналіз повисає в 

порожнечі, якщо він не пов’язаний з певним смислом, або предметний смисл 

штучний, тобто в сутності безпредметний. Тому сучасні спроби створити єдину 

концепцію особистісної цілісності потребують єдності біологічного, 

психологічного, соціального й духовного аспектів, що є проблематичним саме 

через те, що не визначено власне зміст поняття «предметний смисл». Але навіть 

для того, щоб об’єднати в біологічну цілісність можливі біоаспекти, у соціальну 

цілісність – соціоаспекти, у психологічну цілісність – психоаспекти, у духовну 

цілісність – моральний та естетичний аспекти, необхідно попередньо 

досліджувати цілісність усередині кожного конкретного аспекту, у нашому 

випадку – це психологічна цілісність.  

Системно-цілісний підхід є доволі популярним методологічним 

принципом. Він використовується в найрізноманітніших дослідженнях. 

Застосовується він й у сфері дослідження особистості, а також у її 

психологічному аспекті. Але наукових праць, спеціально присвячених 

психологічній особистісної цілісності, особливо у вітчизняній науці, мало. 

Наукові здобутки, присвячені цілісності як такої, написані Є. Гейко, 

A. Каценелинбойген, Е. Романовою, [43; 58; 75]. Суттєві проблеми психологічної 

природи особистісної цілісності розкриваються у працях З. Карпенко, 

С. Максименко, Т. Яценко тощо [57; 94; 95; 196]. Найчастіше особистісна 
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цілісність розкривається в єдності індивідуального й суспільного як 

відображення взаємозв’язку категорій одиничного й загального [166; 176].  

Продуктивним є комплексний підхід у єдності субстанціального й 

генетичного визначень цілісності. Ідею особистісної цілісності як вершини, 

закінченості у процесі розвитку індивідуума висловлювали А. Бергсон, Г. Гегель, 

Г. Спенсер [24; 42; 163]. Особистісна цілісність за Г. Гегелем – стадія синтезу в 

діалектичній тріаді від несвідомого об’єктивного права до свідомої суб’єктивної 

моральності й далі до їхньої єдності в моральності [42]. У Г. Спенсера єдність 

суспільного й індивідуального досягається в ідеалі особистості, для якої благо 

суспільства й благо індивідуальності є тотожними [163]. Діалектична традиція 

дослідження морального ідеалу як єдності об’єктивного й суб’єктивного, 

зовнішнього й внутрішнього, суспільного й особистого широко представлена й у 

вітчизняних працях. Але на відміну від класиків філософії, вітчизняні 

дослідники цілісності не пов’язують її прямо з пізнавальною здатністю 

особистості. У Г. Гегеля, навпаки, можна побачити певну відповідність лінії 

розвитку пізнавальної здатності й лінії морального розвитку: рівню моральної 

рефлексії відповідає розум, рівню моральної цілісності – духовний світогляд 

[42]. У A. Бергсона «закрита мораль», заснована на тиску, звичці, носить 

характер інстинктивний – вона нижче інтелекту, а «відкрита мораль», вищий 

рівень у розвитку суспільства, заснована на прагненні, потязі, любові, має своїм 

джерелом інтуїцію – вона вище за інтелект [23].  

Однак, навіть у Г. Гегеля [42], який створив найбільш конструктивну 

(логічно осмислену) генетичну модель моральної особистісної цілісності, 

ізоморфізм онтологічної й гносеологічної ліній утримується імпліцитно – вони 

не пов’язані спеціально. Саме відсутністю вираженого гносеологічного підходу 

до розвитку онтології моральної цілісності зумовлені недоліки в гегелівській 

концепції: залишається в тіні логіка стадіального розвитку суб’єктивних станів, 

переживань індивідуума, без чого втрачається безперервність справді 

морального підґрунтя еволюції досліджуваного предмета.  
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Труднощі в досягненні зв’язку цілісності із гносеологією спричинюються 

складністю проблеми протистояння емоційності й раціоналізму. З одного боку є 

низка напрацювань зі співвідношення емоційного й раціонального (Р. Апресян, 

В. Гулуа тощо) [9; 45], досліджень щодо морального пізнання (В. Ганжин тощо) 

[41], (О. Бакурадзе, В. Ганжин тощо) [15; 41]. Але, з іншого боку, критика 

емоційності й раціоналізму, стверджуючи об’єктивність істини в межах теорії 

відображення не просувається далі раціональних форм пізнання. Визнання 

унікальності кожної ситуації й ролі особистості у виборі морального рішення аж 

ніяк не виводить пізнання моральності за межі раціонального. Чуттєво-образна 

оцінка моральної ситуації розуміється як миттєве мислення за стереотипом, 

подібності, як «розум навпаки» [78].  

Раціональний моральний вибір представлений широким спектром праць 

авторів (В. Ганжин, О. Титаренко тощо) [41;170], але він залишається без зв’язку 

з цілісністю. Багатоаспектно розроблена моральна оцінка, органічно пов’язана з 

моральним пізнанням (С. Анісімов, Г. Гумніцький тощо) [7; 46]; є ретельна 

розробка логічної сторони морального пізнання [231].  

Науки про людину на сучасному етапі виявляють тенденцію до інтеграції. 

Водночас сама людина об’єктивно є центром своєї цілісності, виступає духовно-

моральною основою. Таке підґрунтя не може бути зрозумілим поза єдністю 

генетичного й субстанціального визначень особистісної цілісності. Важливість 

генетичного, еволюційного визначення випливає з необхідності зв’язку 

принципу цілісності з категорією руху й розвитку [30; 173; 192]. Системно-

цілісний підхід до особистості, окрім єдності генетичного й субстанціального 

визначення, усередині онтології потребує єдності самої онтології із 

гносеологією. Відповідно до наявних онтологічних досліджень особистісної 

цілісності (при цьому в розриві генетичного й субстанціального визначення) 

постає проблема власне цілісного підходу до особистісної цілісності [197].  

Збагнення особистості розбудовувалося на методологічних принципах 

системності, детермінізму, єдності свідомості й діяльності. Особистість 

розглядалася переважно як доданок біологічного й соціального, індивідуального 
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й суспільного. Спочатку спеціальних наукових праць із проблеми особистісної 

цілісності було замало, хоча були дослідження, присвячені цій проблемі (А. 

Мілтс та ін.) [99]. Надалі ця проблема розроблялася в працях філософів і 

психологів – Б. Ананьєва [4], Л. Анциферової [8], В. Афанасьєва [12], М. Кагана 

[53], Б. Ломова [93], Л. Станкевича [165] й інших дослідників.  

В теоретичному плані висвітлення проблеми особистісної цілісності в 

юнацькому віці ґрунтується на цілісних, системних, структурних, комплексних 

поглядах на психіку М. Ланге (психологічна система) [85], Г. Костюк (психіка як 

система систем) [80], Б. Ананьєв (комплесне вивчення психіки) [4; 5; 6], 

Б. Ломов (системний підхід у психології) [93], О. Ткаченко (системно-

структурний принцип) [172], Л. Виготський (культурно-історичний підхід) [39], 

К. Роджерс (гуманістичний підхід) [229; 230], В. Рибалка (особистісний підхід) 

[128; 129; 130]тощо. 

На сучасному етапі розвитку наукового пізнання проблема особистісної 

цілісності досліджується в межах соціально-філософської антропології, 

некласичної психології й філософії з позицій системного, синергетичного, 

аксіологічного підходів; у роботах В. Баруліна [21], Л. Дорфмана [50], 

В. Петровського [115]. Праці В. Сагатовського [141], Е. Спіріна [164] містяться 

ідеї пізнання особистості як істоти космопланетарної.  

Особливий ракурс розгляду проблеми особистісної цілісності пов’язаний із 

тенденцією, що набирає обертів в останні десятиліття щодо зближення 

наукового, філософського, психологічного й релігійного підходів до людини. 

Така проблематика широко обговорюється в працях дослідників таких, як: 

В. Біблер [27], П. Гайденко [40], Л. Маркова [96], Е. Помиткін [120], В. Стьопин 

[166].  

У соціології визначення особистісної цілісності стало провідним поняттям 

універсального вчення про суспільство завдяки вченню О. Шпанна [189], згідно 

з яким особистісна цілісність становить не тільки форму явищ, «структур», але 

виступає як рушійна сила, носій каузальності й основна детермінанта суспільних 

процесів. Різні аспекти особистісної цілісності соціальної й індивідуальної 
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реальності і їх взаємодії цікавили П. Блау [203], М. Вебера [35], Е. Дюркгейма 

[51], Дж. Міда [98], Т. Парсонса [114], A. Шюца [191].  

Особистісна цілісність є запорукою здорової психічної та фізіологічної 

життєдіяльності (Соколова Е. Е. [158], Сомкин А. А. [160], Спасибенко С. Г. 

[162]). Людина на несвідомому рівні прагне бути причетною до чогось, 

відчувати інтегративність та гармонію зі світом та собою. Але постає питання, 

що таке «цілісність» і як вона формується? Щоб відповісти на ці запитання – 

звернемося до поглядів філософів та психологів. 

У психологічній науці, на противагу раніше пануючому елементаризму, 

поняття «цілісність» уперше розкривається гештальтпсихологією 

(М. Вертґеймер [36], К. Коффка [221; 222], К. Левін [86]) і Лейпцігською 

школою (Ф. Крюгер[224], Й. Фолькельт [178]), які тлумачили особистість як 

цілісну, якісно-неповторну, психологічну реальність [158]. Надалі ідея 

психологічної цілісності людини розкривається в культурно-історичній 

концепції Л. Виготського [39], теорії діяльності О. Леонтьєва [87] й 

С. Рубінштейна [135; 136] в «гуманістичній психології» (Ш. Бюлер [204],  

А. Маслоу [97],  К. Роджерс [77; 229; 230]), у працях багатьох сучасних 

психологів (Б. Ананьєва [4; 5; 6], О. Асмолова [11], Б. Ломова [93], К. Платонова 

[118]). Американські психологи Дж. Ройс і А. Пауелл [231] сконструювали 

модель людини як цілеспрямовану суперсистему, що складається із шести 

підсистем, найважливішою інтегративною метою якої є створення особистісного 

смислу [88].  

Отже, особистісна цілісніть – основна якість «повністю функціонуючої 

особистості», на думку А. Маслоу [97]. Особистість, яка цілісно організовується, 

по-перше, прагне до встановлення позитивного психологічного контакту зі 

своїми друзями й близькими, до розкриття їм своїх прихованих емоцій і 

таємниць; по-друге, чітко знає, хто вона є насправді («реальне Я») і ким би вона 

прагнула бути («ідеальне Я»); по-третє, максимально відкрита до нового досвіду 

й приймає життя таким, яким воно є «тут і зараз»; по-четверте, практикує 

безумовне позитивне ставлення до всіх людей; по-п’яте, розвиває в собі емпатію 

http://irbis.sstu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MARS_PRINT&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1.%20%D0%93.
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до інших людей, тобто намагається зрозуміти внутрішній світ іншої людини й 

дивитися на іншого його очима. Слідом за основоположниками гуманістичної 

парадигми А. Маслоу [97] і К. Роджерсом [230], ми вважаємо важливими такі 

психологічні механізми: механізм розгортання вроджених тенденцій до 

самоактуалізації; організмічний механізм, контроль розвитку особистості; 

механізм поступального розвитку мотивації. Перший, механізм 

«самоактуалізованої тенденції», містить у згорнутому вигляді майбутні 

властивості особистості. Другий, «організмічний процес», являє собою механізм 

контролю розвитку особистості. На основі цих тенденцій у людини в процесі 

розвитку виникає особлива особистісна структура «Я», яка включає «ідеальне Я» 

і «реальне Я». Ці підструктури структури «Я» перебувають у складних 

відносинах – від повної гармонії (конгруентності) до повної дисгармонії [49]. 

Так само А. Маслоу сформулював закон поступового розвитку мотивації, згідно 

з яким мотивація людини оформлюється поступово: механізм, завдяки якому рух 

на більш високий рівень відбувається в тому випадку, якщо задоволені (в 

основному) потреби нижчого рівня [97]. 

Серед учених, які внесли певний вклад у створення теорії цілісного буття 

особистості, слід назвати С. Аверінцєва [2],  П. Гуревича [47], М. Кагана [53], 

В. Келасьєва [34] , Л. Станкевича [165], тощо. Необхідно особливо відзначити 

концепцію особистісної цілісності, запропоновану В. Сагатовським [141]: він 

виділяє шари буття (природничо-історичний процес, діяльність, життя духу) і 

функціональні рівні (біологічний вид, особистість, індивідуальність), на перетині 

яких створюється певне значеннєве поле людських станів і ситуацій.  

Підкреслюючи багатоплановість і високий науковий рівень цих 

досліджень у вивченні проблеми особистісної цілісності, слід зазначити, що 

більшість із них акцентує увагу на окремих сторонах і аспектах людського буття, 

яке в усій органічній цілісності своїх властивостей і характеристик ще не стало 

предметом самостійного дослідження в контексті актуальних сучасних проблем. 

Накопичений теоретичний і фактичний матеріал, різні підходи й дискусійні 

точки зору в обговоренні особистісної цілісності й шляхів її теоретичного опису 
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вимагають поглибленого вивчання історичного й сучасного стану даної 

проблеми, а також подальших досліджень у цьому напрямку.  

Дотепер залишається невизначеною логіка багатьох перетворень, яких 

зазнала ідея розвитку особистісної цілісності в процесі її адаптації до потреб 

освітньої практики (Л. Виготський [39], О. Леонтьєв [87], А. Петровський [115], 

С. Рубінштейн [136]). Згідно з теорією інтеріоризації (Л. Виготський [39], 

О. Леонтьєв [87]), процес навчання й виховання являє собою поступову 

інтеріоризацію зразка поведінки, перехід його у внутрішній план особистості, 

перетворення в орієнтовну основу життєдіяльності. Інакше уявляє собі цей 

механізм С. Рубінштейн [136], який запропонував концепцію генералізації, 

згідно з якою під впливом зовнішньої ситуації виникає актуальний мотив, 

«відгук», стан особистості, «риса її характеру у ґенезі». При повторенні й 

варіюванні таких ситуацій даний стан особистості генералізується, тобто стає 

загальним, типовим і для інших сфер прояву особистості. М. Каган [53] 

механізмом розвитку особистості вважає зміну видів діяльності, у процесі яких 

суб’єкт може проявити свою активність, перетворювальної, пізнавальної, 

ціннісно-орієнтаційної, функціональної діяльності спілкування. 

Викладені вище теорії розвитку особистості є класичними. Однак на наші 

уявлення про механізми розвитку особистісної цілісності значно впливають 

психологічні теорії О. Асмолова [11], Г. Балла [17; 18], Б. Братуся [31], 

A. Петровського [115], В. Слободчикова [154; 155], Т. Яценко [197]. Так, для 

А. Петровського [115] в найбільш загальному вигляді «розвиток особистості» є 

становлення особливої форми цілісності, «єдинорозмаїття» (П. Флоренський ), 

що включає в себе чотири форми суб’єктності – суб’єкта вітального ставлення 

до світу («Природа»), суб’єкта предметного ставлення «Предметний світ»), 

суб’єкта спілкування («Світ інших»), суб’єкта самосвідомості («Я сам») [177]. 

Інакше кажучи, становлячись як цілісна особистість, людина формує й 

розбудовує власну природу, привласнює й творить предмети культури, 

знаходить коло значимих інших, проявляє себе перед самою собою. 
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Смисл виховання й корекції особистості полягає в розвитку особистісної 

цілісності. Зміст освіти при цьому виступає як свого роду «вирощування» 

самоцінних інтенцій у сфері пізнання, переживання, дії. Традиційні предметно-

орієнтовані психолого-педагогічні засоби при цьому виявляються 

неефективними. A. Петровський [115] пропонує шукати інші засоби, які здатні 

виявити «свої устремління», можливості, переживання. Специфікою таких 

засобів є «сама дія», вона самоцінна й містить у собі можливість 

«самоорганізації». Одним із таких засобів він називає діяльність й, крім того, 

терміном «засіб» позначає діяльнісні й комунікативні акти, здійснювані в 

напрямку задоволення провідних спонукань суб’єкта. 

Логічним розвитком теорії особистості видатних учених М. Бердяєва [25], 

В. Соловйова [159], П. Флоренського [177] стала «значеннєва» концепція 

розвитку особистості Б. Братуся [31], який вважає провідним для людського 

розвитку процес самоздійснення й знаходження тим самим усієї можливої 

повноти свого існування як людини. 

У психологічній літературі поняття «особистісна цілісність» розглядається 

як гармонійна особистість (Г. Балл), яка конструктивно вирішує власні 

внутрішні конфлікти, що передбачає злагоджене функціонування її (особистісної 

цілісності) компонентів, котрі інтегруються в єдине і сприяють гармонізації її 

внутрішнього світу та взаємозв’язку з навколишнім світом [18].  

За В. Слободчиковим [154], предметом вивчення є умови виникнення й 

механізми розвитку суб’єктності як центральної характеристики особистісної 

цілісності в межах індивідуального життя. Джерело суб’єктності пов’язане зі 

зміною механізмів життєдіяльності живих істот, з «виникненням здатності 

людини перетворювати власну життєдіяльність у предмет практичного 

перетворення», а розвиток людини розуміється як процес – за схемою 

тимчасової послідовності щаблів, періодів, стадій; як діяльність – за її 

структурою: сукупність її способів і засобів, що мають цільову детермінацію; як 

кардинальне структурне перетворення того, що формується, як зрушення, акт, 

метаморфоза, стрибок в розвитку. Останні не зводяться до процесуальних або до 
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діяльнісних характеристик. Суб’єктність як характеристика особистості 

безпосередньо виражає ставлення людини до себе як діяча, творця власної 

історії. Мова йде про саморозвиток. Механізмом становлення суб’єктності 

слугує «наслідування» – не копіювання, а програвання й репрезентації в актах 

«діючого символізму» (міміка, пантоміміка) і взаємного руху один до одного. 

Другим механізмом є «рефлексія», яка завжди є вихід за межі будь-якого 

безпосереднього процесу: міркування, самоспостереження, самоаналіз, 

самопізнання; здатність аналізувати власну поведінку, акт спілкування, щоб 

зрозуміти проблеми, що виникають, або оцінити продуктивність тактики 

спілкування, що забезпечила успіх. 

Разом із В. Сериковим [152], як особистісний розвиток ми розглядаємо 

ґенезу тих функцій, які особистісна цілісність виконує в життєдіяльності 

індивіда. Розкриття цих функцій, як і будь-який розвиток, уможливлюється лише 

за умови, що вони будуть затребувані самою ситуацією життєдіяльності 

індивіда, знайдуть у ній реалізацію. Особливістю даного підходу є те, що зміст 

розвитку особистісної цілісності винесений у ньому за межі розвитку самої 

особистості й представлений як зміст освіти, а механізмом розвитку виступає 

«навчання» особливого роду діяльності – особистісному досвіду становлення й 

накопичення властивостей особистісної цілісності. 

Розвиток особистісної цілісності менш досліджений феномен, ніж 

розвиток індивідуальності. Як засвідчує аналіз психологічних, філософських, 

педагогічних джерел, розвиток особистісної цілісності представляє складний 

взаємозв’язок еволюційного накопичення особистісних смислів і таких життєвих 

подій, які знецінюють або підсилюють якісь із цих смислів. У межах цілісного 

підходу до розвитку особистості «розвиток» розглядається як нелінійний, 

неоднорідний процес якісних перетворень, що включає накопичення нових 

можливостей, появу різних новоутворень, пов’язаних із підвищенням рівня 

особистісної цілісності, зростанням здатності продуктивно й адекватно 

здійснювати себе в більш складній системі відносин і сприймати світ більш 

структурованим, інтегрованим і змістовним. 
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Здатність особистості регулювати й організовувати власний життєвий 

шлях як ціле, що підпорядковується власним цілям, цінностям, смислам є вищим 

рівенем й оптимальною якістю особистісної цілісності. 

Узагальнюючи вище сказане, можна зробити висновок, що людина є 

унікальною істотою, що володіє безмежними можливостями, її цілісність 

обумовлюється єдністю базових основ, які характеризуються стійкими рисами, 

останні, в свою чергу, можуть бути змінені. 

Особистість, на думку Е. Фромма, є сукупністю цілісних вроджених і 

набутих психічних властивостей, які характеризують індивіда і роблять його 

унікальним [182, c. 26]. Якщо психічні властивості суперечать одна одній, то це 

може призвести до внутрішнього конфлікту і, якщо його вчасно не вирішити, в 

людини починає проявлятися дезінтегрованність [61, c. 50]. 

На думку В. Франкла, «особистість екзистенційна – це означає, що вона не 

фактична. Людина як особистість – не фактична, а факультативна істота, вона 

існує як власна можливість, на користь якої або проти якої вона може прийняти 

рішення» [179,c. 120]. На противагу психоаналізу, особистість в 

екзистенціальному аналізі розуміється не як детермінована потягами, а як 

орієнтована на сенс, вона прагне не до насолоди, а до цінностей. 

Особистість осягає саму себе не інакше як через трансцендентне, тобто те, 

що виходить за межі чуттєвого досвіду. На думку В. Франкла, людина також є 

особистістю лише тією мірою, якою вона розуміє себе через трансцендентне 

(через поняття Бога, душі, безсмертя). Цей поклик трансцендентного вона чує і в 

голосі совісті [179, c. 53]. 

Важливим є погляд Г. Оллпорта на особистість, який вважав найбільш 

важливою одиницею аналізу того, що являють собою люди і як вони в своїй 

поведінці відрізняються один від одного, є особистісна риса. З точки зору 

вченого, риса – це схильність людини поводити себе подібним чином у 

широкому діапазоні ситуацій. Сукупність рис забезпечують стабільність 

поведінки людини, її впізнанність, передбачуваність [108, c. 36]. 
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Ці характеристики є важливими у визначенні критеріїв, які можна 

виділити, досліджуючи особистісну цілісність, тобто знання людиною себе, 

прагнення до самовдосконалення, чітко усвідомлені життєві цілі. 

Важливо також згадати дослідження Е. Сайко [142], яка писала, що самість 

– це базовий компонент, який характеризує людину як цілісну систему. Вона за 

своїми сутнісними характеристиками і генезисом зумовлює ставлення людини 

до себе і до інших, а також до всього іншого. У взаємодії і взаємозумовленості з 

іншими компонентами, що утворюють систему «людина», самість виступає 

підставою формування всіх «самоконструктів» (самоставлення, самовизначення і 

тощо) розвитку індивіда в онтогенезі, і насамперед, таких основних складових 

онтогенезу, як: саморозвиток і самореалізація, яка (самореалізація) виступає 

змістом акмеологічного розвитку. Також вона визначає осмислення (тому й 

передбачає свідомість і самосвідомість) індивідом (спочатку на рівні виявлення) 

себе, а також себе серед усього іншого, а це, у свою чергу, визначає відношення 

(на відповідних рівнях) до себе і до іншого [142]. 

Важливою й одночасно неоднозначною є проблема визначення 

компонентів особистісної цілісності, оскільки, виділяючи певну структуру, – це 

вже саме по собі розбиває її на певні частини. Проте, опираючись на аналіз 

наукових джерел, можна стверджувати, що особистісну цілісність можна 

розділити на певні частини, що надають можливість більш повно пізнати, і 

головною особливістю є гармонійне функціонування та їх поєднання. Частинки 

можуть змінюватись протягом життя, варіюватися головні чинники, що 

впливають на діяльність, їх інтегративність, оскільки людина – мінлива істота, 

кожної хвилини на неї впливають і зовнішні, і внутрішні подразники, що 

відображаються й інтеріоризуються в її світі. Тому завдяки свідомому 

спрямуванню до розвитку та вдосконаленню виникає можливість не тільки 

відслідкувати певні тенденції, але й допомогти сформуватися гармонійній і 

цілісній особистості. 

Особистість – цілісна, монолітна, вона ніби вирубана з однієї глиби 

граніту. Одночасно їй притаманна структура, складові якої відкриваються як 
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єдність різноманітних способів існування, різноманітність власних діяльностей, 

а значить і множинності суб’єктності та особистості. Множинність особистості – 

не патологія (хвороба), а живий спосіб існування в багатовимірному світі. 

Особистість хоч множинна, множинна її суб’єктність, але внутрішньо і 

зовнішньо, у житті вона – одна-єдина. Особистісна цілісність конкретизується, 

коли вона вступає в життєву подію (драму життя), у якій перетинаються зв’язки, 

діяльності. Тоді вона виступає як «Я-цілісне», «Я-актуальне» та 

«інструментальне Я». Особистість – це єдність різних способів буття у світі, вона 

проживає своє життя як фактичність існування в діянні, не діянні, спогляданні 

[79, c. 114-115]. 

Множинність «Я», як зазначають Ц. Короленко та Н. Дмитрієва [79], 

пояснює суперечливу людську природу, непослідовність, відсутність 

психологічної гармонії: ми розділені на дрібні фрагменти, але не в змозі 

розпізнати й усвідомити це і, якщо в одну з митей діє одне «Я», то в наступний 

момент – інше «Я». «Є найбільшою помилкою думати, що людина завжди одна і 

та ж. Людина ніколи не залишається одною і тою ж протягом тривалого часу. 

Вона постійно змінюється і рідко залишається незмінною, навіть на півгодини» 

[79, c. 154]. Ці зміни ідентичності, на думку авторів, трапляються з людьми 

постійно, але вони рідко замислюються над цим.  

Мінливість людської природи свідчить про багатогранність та унікальність 

її суті, адже завдяки такій варіативності людина має змогу обирати ким їй бути. 

Усвідомлюючи наявні частинки, особистість може налагодити взаємозв’язок між 

ними, щоб досягти гармонії. Самосвідомість розглядається як усвідомлене 

ставлення людини до своїх потреб і здібностей, потягів і мотивів поведінки, 

переживань і думок, що також виражається в емоційно-смисловій оцінці своїх 

суб’єктивних можливостей, що виступає як підґрунтя доцільності діяльності і 

вчинків та складається з таких компонентів як: когнітивний, емоційно-оцінний, 

поведінковий та мотиваційний. 

Досліджуючи самосвідомість, М. Розенберг [132] виділив модель 

рефлективного «Я», що включає в себе такі основні аспекти:  
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1) компоненти рефлективного «Я», що утворюють його частини, елементи 

або одиниці аналізу, лінгвістично розпадаються на іменники (хлопчик, робітник, 

батько тощо) і прикметники (розумний, красивий, заздрісний і тощо). Перші 

відповідають на питання «Хто я?», інші – на запитання «Який я?». Загальне 

число слів, якими люди описують себе та інших, величезне. Але завдяки 

дослідженню, вдалось виділити компоненти самоописів, які поєднуються один із 

одним у певному порядку. Структура цих компонентів будується, по-перше, за 

ступенем виразності усвідомлення, наявності того чи іншого з них у свідомості, 

по-друге, за ступенем їх важливості, суб’єктивної значимості, по-третє, за 

ступенем послідовності, логічної узгодженості один з одним, від чого залежить і 

послідовність, несуперечність «образу Я» в цілому;  

2) вимірювання, що характеризують окремі компоненти або «образ Я» в 

цілому, включають стійкість (стабільність або мінливість уявлення індивіда про 

себе і свої властивості), впевненість у собі (відчуття можливості досягти 

поставлених перед собою цілей), самоповага (прийняття себе як особистості, 

визнання своєї соціальної та людської цінності), кристалізацію (легкість чи 

трудність зміни індивідом уявлення про себе) [132, c. 149]. 

Механізмом самосвідомості, як зазначає А. Візгіна, є внутрішній діалог, 

який є показником змісту внутрішнього світу і на основі якого можуть 

формуватися інші самоконструкти [37]. Характеристики розвиваючого 

внутрішнього діалогу (відкритість, гнучкість, повага, прийняття, смисл, контакт 

із реальністю, відповідальна позиція) співвідносячись із аспектами 

самосвідомості і результатами її роботи таким чином: у когнітивному аспекті 

самосвідомості містяться такі характеристики розвивальногого внутрішнього 

діалогу: самодистанціонування, відкритість, гнучкість, реалістичність, – їх 

наявність забезпечує формування адекватного образу Я; емоційно-оцінюючий 

компонент містить такі характеристики внутрішнього діалогу, як-от: повага, 

прийняття, – їх наявність забезпечує формування таких результатів роботи 

самосвідомості, як: самоповага і аутосимпатія; мотиваційно-смисловий 

компонент характеризується такими структурними компонентами внутрішнього 
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діалогу, як: інтерес, відповідальність, активність, сенс, – їх наявність, у свою 

чергу, забезпечує формування таких результатів роботи самосвідомості, як: 

самоінтерес, відповідальна позиція, самоосмислення [37]. 

Аналізуючи напрями сучасної психології (класичний і некласичний 

вектори), Д. Леонтьєв зазначає, що в психологію була введена некласична ідея 

діалогу як особливої смислоутворюючої реальності. Діалог розглядається не 

тільки як форма міжособистісної взаємодії, але і як форма взаємодії з 

об’єктивним світом культури, а також як форма взаємодії з самим собою. Діалог 

– це спрямованість до своєї духовної Єдності, але не як до абстрактної ідеї, а як 

до живого Лиця. Універсальним символом такого спілкування є образ Святої 

Трійці А. Рубльова. Діалогічність «Я» (self), внутрішня багатослівність є нормою 

і не тотожне шизофренічному розщепленню. Здорове «Я» передбачає 

багатослівність, але при цьому обов’язкове збереження метапозиції, яка дозволяє 

побачити всередині між цими голосами певні зв’язки, упорядкувати і 

структурувати варіативність позицій «Я» [88]. 

Особистісна цілісність, на думку Б. Ананьєва, виражається через 

індивідуальність, яку він пропонує розглядати як те, що інтегрує всі людські 

властивості, її взаємозв’язок із оточенням, її ролі. Результатом формування 

індивідуальності він вважав формування самосвідомості і «я» – ядра людської 

особистості. Як пише Б. Ананьєв, свідомість людини є не тільки відображенням 

дійсності, а й внутрішнім світом людини, в якому відбувається певна робота, що 

потім екстеріоризується в процесі діяльності [6]. Даючи психологічну 

характеристику свідомості О. Леонтьєв, підкреслював, що свідомість не є 

безструктурним «промінцем світу», що освітлює чуттєві враження. Свідомість 

має власну психологічну структуру, що розкривається через поєднання трьох 

складових: відчуття, значення й особистісні смисли [87, c. 175]. 

Так, С. Рубінштейн вважав, що особистість складається із багатьох 

елементів, але, посилаючись на У. Джеймса, відмічав фізичну, духовну і 

соціальну особистість, які, зливаючись разом, утворюють одне ціле, яке 

відображається на самооцінці та самоповазі [135]. Особистісна цілісність 
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утворюється навколо її ядра, тієї активної сили, без якої вона стає по суті 

немислимою. Особистість народжується там, де починається самосвідомість, і є 

першим рухом до свідомого, вільного оформлення, окультурення свого «Я» 

самодіяльним шляхом. Вона не дар природи, а дитина людської духовної 

свободи, користуючись якою, людина творить сама себе. Ключем до щастя 

людини є активність, здорова і нормальна особистість прагне до неї [135]. 

Науковець стверджував, щоб стати особистісною цілісностю, людина має 

усвідомлювати в собі не тільки борця за існування, але й повинна зрозуміти себе 

як творця свого життя і світу, сфери цінностей, ідеалів, створити критерії в 

своєму внутрішньому світі, в самосвідомості, у тій частині духа, що називається 

совістю [135]. За допомогою ціннісних орієнтацій ми можемо судити про те, що 

собою являє людина, до чого вона прагне і визначити її внутрішні критерії світу і 

себе. 

Розвиваючи ідеї К. Роджерса, американський психіатр і психотерапевт 

М. Боуен [205] зробив основні припущення щодо природи людини, які 

характеризують розвиток її духовного потенціалу, що, реалізуючись, гармонізує 

її: 

1) тенденція до самодетермінації – здатність обирати те, що надалі 

поліпшить якість життя особи і життя людей навколо неї; 

2) принцип саморегулювання, який передбачає наявність у людини 

природного ритму розвитку і природної здібності до самозміни, відновлення 

своєї психологічної цілісності; 

3) існування «Внутрішнього Я», яке визначає «духовні горизонти» 

особистості та перспективи самопізнання й активізує необхідні ресурси. 

Духовний аспект особистісного розвитку характеризується можливістю 

самотрансценденції – виходу за межі власного Я та інтеграції з абсолютним 

полем реальності (універсумом). Цю проблему висвітлено в пізніх працях 

К. Роджерса[77], дослідженнях А. Маслоу [97], роботах сучасних ідеологів 

трансперсональної психології (С. Грофа [44], К. Вілбера [175], Ч. Тарта [168]) і 

теологічній концепції сенсу В. Франкла [179, с. 143]. 



45 

Взаємодіючи зі світом, людина особистісно формується: в неї 

утворюються певні риси, типи поведінки, прагнення, значення й смисли. І ці 

аспекти можуть по-різному проявлятися та трансформуватися в процесі 

життєдіяльності. Попри свою мінливу природу в людини можуть спостерігатися, 

на певному етапі онтогенезу, стійкі психологічні структури, що можуть 

змінюватись і вдосконалюватися протягом життя. Важливу роль відіграє в цьому 

процесі – самосвідомість, можливість особистості відслідковувати, регулювати 

та вдосконалювати себе; цьому може сприяти, як зазначає Д. Леонтьєв [88], 

збереження метапозиції. Усі сторони особистості мають розвиватись у тісному 

взаємозв’язку одна з одною, які збираються навколо її ядра – самосвідомості, 

визначальними сторонами яких є активність, ціннісні орієнтації, прагнення до 

творчості та волі. 

Особистісна цілісність має чіткі критерії (ціннісні орієнтації) в житті, що 

спрямовують її життєдіяльність у відповідне русло, важливим індикатором є 

сформоване ціннісне ставлення до себе та світу. Ціннісні орієнтації, в розумінні 

З. Карпенко, – це представлені в психіці і свідомості функціональні зв’язки між 

суб’єктом (людиною) і об’єктом (цінністю), які характеризуються специфічним 

змістом, суб’єктивною інтерпретацією цього змісту, мірою пріоритетності і є 

завершальною основою при визначенні значення об’єктів, ситуацій тощо [57]. 

Кожна цінність має як загальне визначення, що транслюється в суспільстві, так і 

суб’єктивне, оскільки людина інтерпретує її значення по-своєму, в неї 

розробляються власні критерії. Проблема цінності пов’язана з процесом 

визначення значень, тобто з вирішенням задачі, що виникає перед людиною 

постійно в усіх аспектах її взаємодії з оточуючим світом. Значення має як якісну 

(зміст), так і кількісну характеристику (міра) [57].  

Ступінь важливості особистісної цінності (місце в ієрархії цінностей) і її 

доступність (міра актуальної реалізації цінності в житті), а також міра їх 

неузгодженості (між мірами значимості і доступності) є значимими в утворенні 

смислів, що, в свою чергу, впливає на спрямованість людини [71]. У ході 

дослідження, Н. Саліхова [143] виявила такі тенденції, як: узгодженості міри 
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важливості цінності і її доступності за рахунок зовнішньої (дії спрямовані до 

досягнення предмета цінності) чи внутрішньої (за типом захисних механізмів, 

що виражаються в зниженні самої цінності) активності особистості, що 

спрямована на скорочення відстані між ними та неузгодженості чи в крайньому 

її прояві – поляризацією даних параметрів (значимість і доступність): дистанція 

до цінності ще більше збільшує її значимість, а доступність – знижує [143]. 

Ціннісні орієнтації дають можливість виявити спрямованість особистості, її 

пріоритети в житті, їх узгодженість може бути критерієм гармонійного розвитку 

та зрілості особистості. 

Проблему особистісної цілісності І. Бондаревич розглядає у вимірі двох 

варіантів. Перший варіант вона розглядає в двох аспектах: як структуру 

внутрішніх зв’язків, що підтримує нові системні якості і властивості, які не є 

притаманними окремим частинам, але виникають у результаті їх взаємодії у 

визначеній системі зв’язків; і як цілісну сукупність, що реалізує свою здатність 

до саморозвитку, переживаючи етапи ускладнення і диференціації, набуваючи 

нової якості. У другому варіанті: вирішення цілісності системи як комплексного 

поняття визначено трьома характеристиками: структурна (морфологічна) 

цілісність, функціональна цілісність, організаційна цілісність, завдяки якій 

відбувається прогрес чи регрес системи [29].  

Характеризуючи людину, Д. Б’юдженталь виходив із таких положень, як: 

цілісна істота людина переважає суму своїх складових; людське буття 

розгортається в контексті людських відносин; людина усвідомлює себе і не може 

бути зрозуміла психологією без урахування безперервного багаторівневого 

самоусвідомлення; людина завжди має вибір; вона творить власний досвід; вона 

є інтенціональною, спрямованою в майбутнє, в її житті є ціль, цінності і сенс 

[33]. Також учений стверджував, що кожна людина для того, щоб вижити у 

складному і неосяжному світі, повинна розвивати чи конструювати концепцію 

того, ким і чим вона є, що є її світом, як він функціонує і як у ньому можна 

прокласти свій шлях. Людина живе у двох світах – об’єктивному та 
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суб’єктивному – і її задача полягає в тому, щоб налагодити ефективні зв’язки 

між ними [33]. 

Як зазначає К. Роджерс, особистісна цілісність полягає в посиленні та 

розширенні інтегрованості і взаємопов’язаності всіх аспектів життя людини, а 

особливо – внутрішнього світу і самої особистості, а також вона є одним із 

критеріїв зрілої особистості та важливим напрямком особистісного росту. 

Науковець підкреслював, що з самого початку «немовля … є інтегрованим і 

цілісним організмом, що поступово індивідуалізується [77]. Проблема в тому, 

щоб ці наростаючі індивідуалізованість і диференційованість не вели до втрати 

внутрішньої єдності людини, до втрати конгруентності, до розривів або 

диспропорцій, наприклад, між інтелектом і почуттями, «Я-реальним» і «Я-

ідеальним», взагалі між особою й організмом. Цілісність і конгруентність є 

неодмінною умовою ефективної регуляції життя людини. 

Якщо людина вільна і має можливість прислухатися до себе і спиратися на 

себе як на цілісну природну істоту, точно і повно відбиваючи те, що відбувається 

в ній самій, то «тенденція до актуалізації» діє в повну силу й забезпечує рух 

людини – незважаючи на можливі помилки і труднощі – до більш зрілого, до 

більш повноцінного життя. Дуже важливо, що ця тенденція є закладеною в 

природі людини як потенціал, який актуалізується за певних умов, але не 

формується і не управляється зовнішніми силами: «це внутрішня тенденція, вона 

не мотивується ззовні, і навчити цьому неможливо» [228]. 

Досліджуючи особистісну цілісність в сучасному світі, К. Романова 

запропонувала таке тлумачення даного поняття як єдність світоглядних 

орієнтацій, що виявляються в автономності особистості, її відповідальності за 

свої вчинки, рефлективності, здатності до самооцінки, у відкритості, а також у 

здатності до саморозвитку та самореалізації [133, c. 2]. 

Крім того, К. Роджерс зазначає, що коли людина, занурюючись у глибини 

власного «Я», заради пізнання цілісності і сутності, вона (цілісність) виявляє 

власний зв’язок із зовнішнім світом [77]. І разом із тим, особистісна інтеграція 

інтелектуального, емоційного, тілесного і духовного вимірів відбувається 



48 

внаслідок рефлексії та виявлення елементів життєвого досвіду. На думку 

К. Роджерса, відчуття власної цілісності та єдності зі світом, природою, 

спільнотою здійснюється у творчості та співтворчості, а також через людино-

центровану терапію на основі експресивних мистецтв [77]. 

За результатами теоретичного аналізу проблеми ми виокремили 

найсуттєвіши види особистісної цілісності, у межах котрих варто розглядати 

специфіку проявів особистісної цілісності, а також її властивості, які є 

характерними для особистості юнацького віку, що й представлено у таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1. 

 

Специфіка проявів «особистісної цілісності»: теоретичний аналіз 

 

Види 

цілісності 

Ообливості прояву цілісності  Автор 

Індивідуальна 

цілісність 

Особистісна цілісність виражається через 

індивідуальність, яка інтегрує всі людські 

властивості, її взаємозв’язок із оточенням, її 

ролі. Результатом формування індивідуальності 

є формування самосвідомості і «я» – ядра 

людської особистості.  

Б. Ананьєв 

Особистісна 

цілісність 

Особистісна цілісність усвідомлює в собі не 

тільки борця за існування, але й повинна 

зрозуміти себе як творця свого життя і світу, 

сфери цінностей, ідеалів, створює критерії в 

своєму внутрішньому світі, в самосвідомості, у 

тій частині духа, що називається совістю. 

С. Рубінштейн 
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Таблиця 1.1. (продовження) 

Види 

цілісності 

Ообливості прояву цілісності  Автор 

Самоактуалізов

ана 

особистісна 

цілісність 

Самоактуалізуючись, людина реалізує себе, 

структурує ціннісні орієнтації, бере 

відповідальність за своє життя, що призводить 

до утворення особистісної цілісності, 

подоланню внутрішніх конфліктів та бар’єрів.  

А. Маслоу 

Структурна 

(морфологічна) 

особистісна 

цілісність, 

функціональна 

особистісна 

цілісність, 

організаційна 

особистісна 

цілісність 

Особистісна цілісність як структура внутрішніх 

зв’язків, що підтримує нові системні якості і 

властивості, які не є притаманними окремим 

частинам, але виникають у результаті їх 

взаємодії у визначеній системі зв’язків; і як 

цілісна сукупність, що реалізує свою здатність 

до саморозвитку, переживаючи етапи 

ускладнення і диференціації, набуваючи нової 

якості. Комплексне поняття завдяки якому 

відбувається прогрес чи регрес системи 

І. Бондаревич 

Оособистісна 

цілісність 

Особистісна цілісність полягає в посиленні та 

розширенні інтегрованості і взаємопов’язаності 

всіх аспектів життя людини, а особливо – 

внутрішнього світу і самої особистості, а також 

вона є одним із критеріїв зрілої особистості та 

важливим напрямком особистісного росту. 

К. Роджерс 

Особистісна 

цілісність 

Єдність світоглядних орієнтацій, що 

виявляються в автономності особистості, її 

відповідальності за свої вчинки, 

рефлективності, здатності до самооцінки, у 

відкритості, а також у здатності до 

саморозвитку та самореалізації 

К. Романова 

Особистісна 

цілісність 

Особистісна цілісність значною мірою 

пов’язана з ―я‖ – концепцією особистості. 

Класифікуючи різні ―я‖ – концепції, як 

правило, виокремлюють духовну, соціальну та 

біологічну. Очевидно, що в кризових умовах 

люди з різними типами ―я‖ – концепції будуть 

діяти по різному 

Е. Помиткін 
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Таблиця 1.1. (продовження) 

Види 

цілісності 

Ообливості прояву цілісності  Автор 

Особистісна 

цілісність 

Характеризується розвиненою самосвідомістю, 

що долає внутрішні і зовнішні протиріччя на 

основі загальнолюдських цінностей; 

духовністю (якість, яка дозволяє осмислювати, 

переживати і присвоювати вищі ідеали і 

цінності людини, соціуму і трансформувати 

діяльність в поведінку, дії, вчинки); 

соціальною зрілістю (здатність приймати 

самостійні рішення і нести за них особисту 

відповідальність, самостійно, продуктивно 

вирішувати життєві протиріччя відповідно до 

загальних цілей і моральних ідеалів); 

громадянськістю (складна ідейно-моральна 

якість, основними елементами якої виступають 

патріотичні почуття); совісністю (внутрішня 

діалогічна інстанція, що забезпечує можливість 

вслухатися у власний внутрішній голос і 

глибше розуміти можливості власного «Я»); 

балансом між інтелектуальним (сприяє 

стабілізації та стійкості існування особистості 

в мінливому світі) і творчим потенціалом 

(можливість саморозвитку). 

О. Селезньова 

Живий рух 

особистісної 

цілісності 

Особистісна цілісність специфічно охоплює всі 

структурні і динамічні вияви життя людини. 

Вона зумовлена не сумою окремих складових, 

а інтегрованою єдністю трьох витоків 

існування особистості  біологічного, 

соціального та духовного. 

С. Максименко 
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Таблиця 1.1. (продовження) 

Види 

цілісності 

Ообливості прояву цілісності  Автор 

Особистісна 

цілісність як 

інтегральна 

суб’єктність 

Відображає картографію суб’єктного буття 

людини в різних іпостасях її життездійснення: 

індивіда (організму)  носія інстинктивної 

активності, власне суб’єкта  діяча, ініціатора 

різнопланових діяльностей, особистості  

суб’єкта моральної за змістом і сумісної за 

формою діяльності, індивідуальності  

суб’єкта творчої діяльності, універсальності як 

суб’єкта норм і носія загальнолюдських 

цінностей, що перебувають на різних рівнях 

трансцендування (відносний суб’єкт, 

моносуб’єкт, полісуб’єкт, метасуб’єкт, 

абсолютний суб’єкт) в різних секторах 

реалізації суб’єктних інтенцій. 

З. Карпенко 

Цілісна психіка 

саме у її 

свідомих та 

несвідомих 

проявах; 

голографічна 

цілісність 

Цілісність психіки не може бути сприйнята як 

аддітивна сума підструктур. Ми маємо справу з 

голографічною цілісністю, а це істинна 

цілісність, котра не може виникнути шляхом 

―арифметики‖ її складових й являє собою 

якісно та системно нове (інше) інтегративне 

утворення. 

Т. Яценко 

 

 

Таким чином, за результатами теоретичного аналізу проблеми слід 

зауважити, що поняття «особистісна цілісність» розкривається представниками 

різних філософських шкіл: мікрокосм як частина макрокосму (Аристотель [10] 

та ін.), особистісна цілісність з позиції раціоналізму (Г. Гегель [42], І. Кант [55] 

та ін.), особистісна цілісність індивіда постає у працях феноменологів 

(М. Ґайдеґґера [183] та ін.), представників аксіології (З. Карпенко [57] та ін.), 

герменевтики (Н. Чепелєва [187] та ін.), екзистенціалізму (А. Камю [54], 

К. Ясперса [195] та ін.) й психологічних (особистісна цілісність у структурі 

індивідуальності Б. Ананьєва [4; 5; 6], особистісна цілісність як інтегрована 
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єдність за С. Максименко [94; 95], специфіка взаємозв’язку особистісної 

цілісності із «Я-концепцією» особистості за Е. Помиткіним [120; 121; 122; 123], 

особистісна цілісність як інтегративне утворення за Т. Яценко [196; 197], 

особистісна цілісність як складова самоактуалізованої особистості А. Маслоу 

[97] та ін.). 

Отже, особистісна цілісність розглядається нами як взаємозв’язок 

особистісних елементів таких як спрямованість особистості, самосвідомість, 

особливості зв’язку між об’єктивним та суб’єктивним світом людини, ціннісні 

орієнтації, внутрішня співвіднесеність й відповідність соціально-психологічних 

особливостей, процесуальних характеристик особистості, що вирізняється 

динамікой.  

 

1.2. Психологічні особливості становлення особистості юнацького віку 

 

Під час навчання в старшій школі відбувається остаточне визначення та 

формування готовності людини до майбутньої професійної діяльності, остаточно 

устатковуються ціннісні орієнтації та життєві цілі, утворюється свій життєвий 

стиль. У цьому процесі важливим є становлення особистісної цілісності.  

Навчання в сучасному загальноосвітньому закладі, старшій школі 

припадає на період юнацтва, який характеризується виникненням питання 

професійного й особистісного самовизначення, самореалізації внутрішнього 

потенціалу та самоактуалізації. Важливою частиною самоактуалізації в 

юнацькому віці є особистісне та професійне самовизначення, від якого залежить 

подальша реалізація потенціалу особистості (О. Байтінгер [14], О. Лазурський 

[84]). Вивченню становлення особистості як суб’єкта діяльності присвячені 

роботи (Ж. Вірної [38], Л. Долинської [49],  В. Панка [112, 113], В. Семіченко 

[146], Н. Пов’якель [119], Н. Чепелєвої [187], Ю. Приходько і В. Юрченка [125] 

та ін.); низка авторів пов’язують ефективне вирішення різноманітних суспільно 

значущих завдань із наявністю та рівнем сформованості важливих особистісних 
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рис і якостей юнаків та дівчат (Ж. Вірна [38, Л. Долинська [49], Н. Пов’якель 

[119], Н. Чепелєва [187], В. Панок [112; 113] та інші). 

Важливою характеристикою юнацького віку є становлення самосвідомості 

та відносно стійкого образу «Я», тобто цілісного уявлення про самого себе. 

Базуючись на дослідженнях Р. Бернса [26], В. Карікаша [56], Н. Пов’якель [119], 

В. Семіченко [146], Ю.Приходько і В. Юрченка [125], встановлено, що 

старшокласники мають володіти гармонійною, цілісною, позитивною «Я-

концепцією», сукупністю індивідуальних, особистісних якостей, які спрямовані 

на пізнання себе як суб’єкта діяльності, а також на взаємодію з іншими, світом.  

Саме в юнацькому віці головним новоутворенням є відкриття власного 

«Я», розвиток рефлексії, усвідомлення власної індивідуальності та її 

властивостей, поява життєвого плану, настанова на свідому побудову власного 

життя. Значної ваги у свідомості старшокласників набуває усвідомлення ними 

тих якостей оточуючих людей і своїх власних, які зумовлюють людські 

взаємини. 

Юнацький вік має вирішальне значення в розвитку особистості, 

накладаючи відбиток на подальший життєвий шлях. Адже здійснений у юнацтві 

життєвий вибір буде визначати в подальшому успішність життєвого шляху 

особистості в цілому. 

В юності значно зменшується гострота міжособистісних конфліктів і 

меншою мірою проявляється негативізм у взаєминах з оточуючими людьми. 

Покращується загальне фізичне і емоційне самопочуття юнаків та дівчат, зростає 

їхня контактність та комунікативність. Відзначається більше витримки у 

поведінці. Усе це засвідчує, що криза підліткового віку або пройшла, або ж їде 

на спад. Одночасно відбувається стабілізація внутрішнього світу, що виявляється 

у зниженні рівня тривожності, нормалізації самооцінки. 

Особливо значущим є те, що в цей період завершується статева 

ідентифікація, прийняття дорослих статевих ролей, процес перетворення 

хлопчиків на чоловіків, дівчаток – на жінок, тобто формується психологічна 

стать. Юність психологічно складний період, але на цьому віковому етапі 
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відсутні різкі зміни у сприйнятті себе і оточуючих. Натомість інтенсивніше 

формується внутрішня позиція молодих чоловіків і жінок, виникає своє ціннісно-

смислове розуміння тих якостей людини, які характеризують її як представника 

певної статі, активізується вироблення особистих поглядів на характер 

взаємостосунків чоловіка і жінки. Виникає підвищена потреба у спілкуванні з 

ровесниками протилежної статі, відкривається власна сексуальність. 

Самосвідомість у юнацькому віці структурується навколо статевого 

розвитку особистості. Саме рівень розвитку статевої свідомості та 

самосвідомості визначає потреби, ціннісні орієнтації, мотиви поведінки людини 

як статевої істоти. 

Впродовж цього віку підростаюча особистість досягає такого ступеню 

фізичної, психічної та соціальної зрілості, на якому вона цілком здатна свідомо і 

самостійно виконувати відповідальні соціальні функції як повноправний 

громадянин суспільства. 

Юнаки та дівчата намагаються досягти автономії. При цьому 

розмежовується поведінкова автономія (потреба і право самостійно вирішувати 

питання, які стосуються їх особистого життя), емоційна автономія (потреба і 

право мати власні прив’язаності, вподобання та вибирати їх незалежно від 

батьків), моральну і ціннісну автономію (потреба і право на власні погляди, 

норми, ціннісні орієнтації і фактична їх наявність). 

У юності відбуваються зміни в мотивації, зокрема, в потребах, інтересах. 

Деякі потреби виникають вперше або змінюються. Передумовами для цього 

виступають біологічні та когнітивні зміни. Наприклад, потреба в сексуальному 

задоволенні з'являється тільки після розвитку відповідних біологічних 

механізмів, а потреба в самореалізації − тільки з певними когнітивними та 

соціальними передумовами. 

У юнацькому віці виникає особливий інтерес до спілкування з дорослими. 

Емансипація від родини завершується у ранній юності. При конструктивному 

стилі відношень у родині після підліткового віку звичайно встановлюються 

довірливі стосунки з батьками, до того ж на трохи вищому рівні юнаки 
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потребують життєвого досвіду та допомоги дорослих, тому сім'я стає тією 

малою соціальною групою, де вони відчувають себе спокійно та впевнено. З 

батьками вони обговорюють життєві перспективи, особливо професійні. Життєві 

плани обмірковують і з учителями, і зі своїми дорослими знайомими, чия думка 

для них важлива. Але відношення з дорослими зберігають певну дистанцію, а 

спілкування «на рівних» реалізується тільки з однолітками. 

Спілкування з однолітками найповніше реалізує потребу в коханні, тому 

що спілкування з друзями стає інтимно-особистісним (дружба, кохання). 

Потреба в повазі, досяганні − це прагнення до успіху в діяльності. 

Реалізується вона юнаками по-різному: як бажання перевірити нові когнітивні 

здібності, добитися поваги та високої соціальної оцінки, намагання показати себе 

з кращого боку перед представниками іншої статі та ін. Дана потреба 

визначається попереднім досвідом. В юності вона домінує у тих, хто ще в 

дошкільному віці звик добиватися успіху, а у віці 8-10 років не відчував 

жорсткого зовнішнього контролю. 

Реалізація основних потреб у юності призводить до становлення якісно 

нової самосвідомості або «Я- концепції». За визначенням Р. Бернса, цілісна «Я-

концепція» − це сукупність всіх уявлень індивіда про себе, поєднання з їх 

оцінкою. Даний автор виділяє у «Я-концепції» такі складові: «Я-образ» − 

уявлення індивіда про самого себе (когнітивний компонент); самооцінка − 

емоційна оцінка цього уявлення (афективний компонент); потенційна 

поведінкова реакція, тобто можливі дії, викликані «Я»-образом та самооцінкою 

(поведінковий компонент). 

Особистість юнацького віку хоче знати, хто вона така, на що вона є 

здатною, співставляючи рівень своїх домагань з досягнутими результатами. Але 

обмеженість соціального досвіду у цьому віці ускладнює таку поведінку, і тоді 

різні витівки, нерідко ганебні вчинки диктуються саме бажанням самоперевірки 

своєї рішучості, мужності, дорослості. При самооцінці юнаки співставляють 

думки оточуючих про себе, роблять вибір. Наприклад, вчинок, сміливий з точки 

зору однокласників (за розбиту шибку відповідає один), вчитель називає псевдо 
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дружбою. Пошуки себе для юнаків та дівчат завершуються формуванням «Я-

концепції», яка поділяється на «Я-реальне» та «Я-ідеальне». Між «Я-ідеальним» 

та «Я-реальним» існує істотна різниця: якщо у старшокласника високий рівень 

домагань і недостатньо усвідомлені можливості, то це призводить до 

невпевненості у собі, що зовні може виражатися в агресії, роздратованості. І.С. 

Кон  акцентував увагу на тому, що різноманітні «Я» у різних людей або на 

різних етапах в однієї людини можуть розрізнятися за змістом, спрямованістю 

(негативна, позитивна, амбівалентна); інтенсивністю (глибиною почуттів); 

контрастністю (значимістю для самооцінки); послідовністю; якістю тощо. 

Формування несприятливої «Я-концепції» призводить у подальшому до 

різноманітних порушень поведінки. Розглянемо деякі з них. Зниження рівня 

самоповаги. І як наслідок − соціальна дезінтеграція, агресивність, злочинність. 

Стимуляція конформістських реакцій у складних випадках. Такі юнаки та 

дівчата легко піддаються впливу групи, стають учасниками злочинних дій. 

Глибока зміна сприймання. Наприклад, молоді люди з негативною самооцінкою 

нерідко з труднощами усвідомлюють, що здійснюють гарні вчинки, тому що 

вважають себе нездатними до них. 

При досягненні ідеального образу у юнаків і з'явиться потяг до 

самовиховання, що перетворює самопізнання у свідоме формування нових, 

бажаних елементів поведінки. Незважаючи на різноманітні варіанти 

особистісного розвитку юнаків та дівчат, можна говорити про загальну 

стабілізацію особистості в цей період. 

Складнощі та протиріччя життя актуалізують проблему вибору, вміння 

активно шукати сенс свого життя. Юнаки та дівчата мають більш відкритий і 

сміливий погляд на світ, включаючи проблеми морально-етичного характеру. 

Переважна більшість сучасних старшокласників трактують принцип 

справедливості таким чином: «Від кожного по можливості, кожному − за його 

справами та реальним внеском у загальний добробут людей». 

Світоглядні позиції в юності будуються на інтелектуальному розвитку, 

інтересі до особистості, рефлексії, що веде до формування власних переконань. 



57 

Юнаки та дівчата, пізнаючи світ, повертаються до власного «я», вирішуючи 

світоглядне питання: «А що я значу в цьому світі?» Вони шукають відповіді на 

всі запитання; вони категоричні в своїх поглядах, що засвідчує максималізм. 

Картина світу в ранній юності може бути матеріалістичною чи ідеалістичною, 

релігійною чи науковою. Безумовно, стаючи дорослішою, молода людина буде 

повертатися до світоглядних проблем, але вже на вищому рівні. Для світогляду 

юнаків та дівчат характерне усвідомлення соціальної перспективи, яка 

виражається в діалектиці минулого-теперішнього-майбутнього «я». Критичність 

по відношенню до минулого дитинства супроводжується відносно високою 

самооцінкою та спрямованістю життєвих перспектив у майбутнє. Таким чином, 

у юнацькому віці, відбувається часткова гармонізація особистості, її подальше 

становлення. 

Для юності характерна вікова інтровертованість, коли самотність дає 

можливість реалізувати здібності (музичні, художні, літературні, технічні). На 

думку О. Мудрика [103], ця особливість юнацького віку має відмінність від 

усамітнення дорослих. Дорослі наодинці з собою відкидають ті ролі, які вони 

грають в житті, стають самими собою. Юнаки, навпаки, наодинці програють 

ролі, які їм не доступні у реальному житті. Але моральна самотність, як вважає 

Е. Фромм [181], так само важко переноситься, як і фізична; більше того, фізична 

самотність стає нестерпною лише в тому випадку, якщо веде за собою і 

самотність моральну. При встановленні гарних особистісних контактів з людьми 

у юнаків та дівчат самотність швидко зникає. 

Таким чином, юнаки та дівчата, опинившись на порозі дорослості, 

спрямовані у майбутнє. Реалізація основних потреб цього віку призводить до 

відносної стабілізації особистості, формування «Я-концепції», світогляду. 

Центральним новоутворенням стає самовизначення − професійне та особистісне. 

Саме в період юності виявляється свідоме позитивне ставлення до навчання. Все 

це дає можливість в цей віковий період здійснювати пошуки сенсу життя. 

У юнацькому віці поглиблюються та розширюються рефлексивні 

характеристики самосвідомості. Рефлексія – це процес самосвідомості, на основі 



58 

якого відбувається самопізнання особистістю самої себе як активного суб’єкта 

своєї життєдіяльності. Найважливішим надбанням цього віку є відкриття свого 

внутрішнього світу. Завдяки рефлексії молода людина набуває здатності 

заглиблюватись в себе, в свої переживання, усвідомлювати свої емоції не тільки 

як похідні від певних зовнішніх подій, а як стани власного «Я». 

Розвиток особистісної цілісності в цей період здійснюється завдяки різним 

видам спільної діяльності, взаємодію та спілкування з іншими й специфічну 

діяльність, спрямовану на самоздійснення – самоактуалізацію. Звісно, що 

самоактуалізація означає практичні аспекти свідомої цілеспрямованої діяльності 

особистості, котра націлена на реалізацію власних життєвих планів. Тобто 

формування особистістю юнацького віку концепції власного майбутнього, 

розробку життєвих стратегій та можливостей їх здійснення. Під час такої 

самореалізації особистість здійснює аналіз практичних результатів власної 

діяльності, також створює концепцію власного минулого й в такий спосіб, 

постійно коректує й перебудовує «Я-концепцію», індивідуальну картину 

власного світу й плани на майбутнє. 

Таким чином, самоактуалізація й самореалізація є суттєвими чинниками 

процесу, що сприяє формуванню особистісної цілісності. Отже, особистісна 

цілісність реалізовуюється через власний потенціал задля власного розвитку й 

суспільного. Психолого-педагогічними аспектами такого процесу є набуття 

специфічних здібностей особистістю, які дозволяють ефективно вирішувати 

проблемні ситуації, що виникають в реальних життєвих ситуаціях. Особистісна 

цілісність юнацького віку складається з особистісних властивостей, що сприяють 

організації ініціативності, організованості, здатності до об’єктивного оцінювання 

наслідків власних дій у більш широкому та соціальному обрії. 

Винятково важлива риса особистості, яка започатковується у юності – 

самоповага, яка являє собою узагальнену самооцінку, міру прийняття чи 

неприйняття себе як особистості. Юнаки та дівчата із заниженою самоповагою 

мають низький рівень соціальних домагань особистості, ухиляються від усякої 

діяльності, у якій наявний момент змагання. Такі молоді люди часто 
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відмовляються від досягнення поставлених цілей, оскільки втратили віру у 

власні сили. Це, у свою чергу, підкріплює занижену самооцінку. 

Стосовно особистості юнацького віку слід зазначити, що її діяльність, 

спрямована на набуття особистісної цілісності здійснюється, передусім, в умовах 

навчально-виховного процесу, що розгортається в ієрархічно організованому 

освітньому середовищі. 

Відповідним чином організований освітній процес стимулює особистість 

юнацького віку до проявів власної творчої активності, у якій самоорганізація є 

вагомим елементом саморозвитку й особистісної цілісності. Нормальний 

розвиток процесу організації особистісної цілісності взаємопов’язаний із 

проявами внутрішньої та зовнішньої синергії або гармонізації відносин між 

суб’єктами виховного процесу, що дозволяє вгледіти в сукупності діяльностей 

множини суб’єктів – діяльність полісуб’єкта. 

Окрім цього, варто відзначити й труднощі юнацького віку, що можуть 

особистості юнацького віку й позначитися на особистісній цілісності. Так, 

потреба у самовихованні, властива особам цього віку, може реалізуватися 

неправильними методами, прагненням розвивати у себе асоціальні якості. Хоча в 

юнацькому віці і формується яскраво виражена спрямованість особистості у 

вигляді певних цілей і перспектив життя, установок, орієнтацій та ідеалів, однак 

спілкування в злочинному середовищі, злочинна діяльність істотно спотворюють 

спрямованість їх особистості, породжуючи суперечливість у поглядах і 

переконаннях, цінностях і орієнтаціях. Свідомість юнака може набути 

викривленого характеру, що має прояв у моральному нігілізмі, специфічному 

розумінні гідності, що уособлюються у помилковому товаристві, круговій 

поруки тощо.  Почуття дорослості у юнаків та дівчат стає більш глибоким, ніж у 

підлітків, що має прояв у самоствердженні і самовираженні, прагненні бути 

неповторним і оригінальним, звернути на себе увагу, часом навіть аморальними 

способами. В юності зростає соціальна активність особистості, що виражається в 

прагненні до громадської діяльності як способу самоствердження і 

самовираження. Однак така активність деколи набуває викривленого 
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асоціального характеру. Окремо варто відзначити, таку особливість, як 

юнацький максималізм, категоричність і нетерпимість до оточуючих, які 

ускладнюють формування у них об’єктивної самооцінки. У юнацькому 

середовищі нерідко спостерігаються завищений рівень домагань й низький 

рівень самооцінки утворюють основу для внутрішньо особистісного конфлікту.  

Таким чином, дуже важливо своєчасно виявити наявність внутрішнього 

конфлікту особистості й спрямувати юнака у напрямку особистісного розвитку, 

ціннісного ставлення до себе та інших, навчити їх правильному виходу з 

кризових ситуацій. Об’єктивне вирішення внутрішньо особистісних конфліктів 

надає можливість набути досвіду особистої зрілості й становленню особистісної 

цілісності. 

Важливою психологічною характеристикою юнацтва є самоповага. Юнаки 

й дівчата з низьким рівнем самоповаги найчастіше виявляють несамостійність, 

залежність, соціофобії тощо. Вони більшою мірою турбуються про те, що 

думають або говорять про них навколишні. Часто виявляють схильність до 

фрустрацій, важко переживають неуспіхи в діяльності. Тому їм властиве 

прагнення до психологічної ізоляції, відсторонення від соціальної активності й 

замкненості. Ціннісне ставлення до себе також сприяє становленню особистісної 

цілісності в юнацькому віці, й, навпаки, низький рівень самоповаги 

унеможливлює самоорганізацію особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Навпаки, юнаки й дівчата з високим рівнем самоповаги (ціннісне 

ставлення до себе, інших, толерантність тощо) більш самостійні, контактні, 

відкриті, нефрустровані. 

Ступінь розбіжності реального й ідеального «Я», що визначає рівень 

самоповаги, залежить від багатьох умов. У юнацькому віці ця розбіжність може 

привести до неврозів і депресіям, тому що занижена самооцінка в цьому випадку 

пов'язана з «агресією на самого себе».  

Також варто звернутись до особливостей рольового змішування, дифузії 

(сплутаність) «Я»-ідентичності  за Е. Еріксоном [193]. Це може бути пов'язане з 

вихідною непевністю в сексуальній ідентичності (що може призвести до 
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деструктивних тенденцій у розвитку «Я-Концепції»). Отже, у юнацькому віці 

відбувається основна криза ідентичності, вирішенням якої є знаходження 

«дорослої ідентичності», або затримка в розвитку – «дифузія ідентичності». 

Усвідомлення власної самості, ідентичності сприяє становленню особистісної 

цілісності, й, навпаки, втрата ідентичності призводить до оформлення 

деструктивної особистості.  

Негативним наслідком дифузної ідентичності в юнацькому віці  є феномен 

понадідентифікації з «героями вулиць» або елітарних груп. В такий спосіб 

можна говорити про юнацьку закоханість, спробу дійти до віднайдення власної 

ідентичності через проекцію й «перенос», «приєднання» до образу референтної 

особистості. Неподоланна криза веде до стану гострої дифузії ідентичності. 

Синдром патології ідентичності, за Е. Еріксоном [193], пов'язаний з такими 

особливостями: регресія до інфантильного рівня й бажання відстрочити набуття 

соціального статусу; неясний, але стійкий стан тривоги; почуття ізоляції й 

спустошеності; мрійливість або перебування в стані сподівання, що може 

відбутись зміна життя на краще без особистих зусиль; страх перед особистим 

спілкуванням і нездатність емоційно впливати на іншу стать; ворожість і 

презирство до всіх визнаних суспільних ролей; презирство до всього 

вітчизняного й ірраціональна перевага всього іноземного (за принципом «добре 

там, де нас немає»).  

Юнацька субкультура як результат невизначеності майбутніх дорослих 

соціальних ролей, духовно-душевної кризи розкриває, передусім, потребу 

юнацтва у довірливих, щирих, наповнених смислом взаєминах зі світом, 

соціумом. Все це спричинює душевний нігілізм, демонстративне відторгнення 

соціальних цінностей та ідеалів. 

Романтичне намагання творити добро, успадковане з часів молодшого 

шкільного віку перетворюється на спробу віднайти власний життєвий шлях, що 

дозволяє самореалізуватись й задоволняє потребу у визнанні, тому сфера 

діяльності має більш суттеве значення, аніж статус чи заробітна платня. 
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Острах гулузування з боку однолітків через необхідність виконувати 

ганебну на їх думку діяльність спричинює зухвале ставлення до дорослих, 

відмову від обов’язків чи певних нормативних обмежень.  

Також слід зазначити, що у юнацькому віці можуть загострюватись 

конфліктні взаємини юнаків з батьками. Відстоювання власної психологічної 

суверенності, особистісних границь, формування власного стилю 

життєдіяльності, все спричинює необхідність прийняття батьками дорослості 

власних дітей та їх «психологічну неготовність». Безсумнівно психологічний 

клімат родини, особливості відносин в сім’ї накладають відбиток на особистість 

юнака. Втім товариські, поважливі взаємовідносини в родині дозволяють 

уникнути конфліктної взаємодії й сприяють гармонійному становленню 

особистісної цілісності у юнаків та дівчат. Навпаки, конфліктність, зневага, 

відкрите домінування спричинює усталенню фрагментарності особистості юнака 

й заперечує розвиток особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Цікавим проблемним колом зазначеного питання є суттєві чинники 

утворення особистісної цілісності, що мають прояв у тих випадках, коли 

позитивне рішення під час вирішення проблемної або конфліктної ситуації 

унеможливлюється на основі паттернів, що вже є усталеними. Тривалий час 

науковці вважали, що справжня цілісність є можливою через прийняття 

позитивних рішень у критичних ситуаціях (Ф. Лерш [89; 90; 91], Л. Станкевич 

[165]). Проте є автори, які вважають, що індивід, який набуває власної  

цілісності, має ставити перед собою надзавдання, утворюючи проблемні ситуації 

з високим рівнем невизначеності й ризику, які вимагають орієнтування у 

складній системі смислоутворювальних мотивів й особистісних смислів 

Ломов Б. Ф. [93]. О. Асмолов [11] таким чинником висуває самоактуалізацію 

особистості, яка є самоздійсненням «інакших культур», що мають перетворити 

норми цієї культури й навіть сам процес творення упродовж взаємодії із світом 

нових норм. Власне у процесі самоактуалізації народжуються «інтерсуб’єктивні 

соціальні світи» або полісистемні утворення, що сприяють формуванню 

особистісної цілісності Маслоу. А. [97]. 
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Звісно, що вагомим чинником утворення особистісної цілісності в 

юнацькому віці є освітній простір. Саме під час трансляції від вихователів, 

педагогів власної цілісності (через дзеркальні нейрони, а також засоби, методи, 

що уможливлюють передачу такого досвіду) вихованцям здійснюється процес 

формування особистісної цілісності. Тобто потенційні можливості людини 

мають проявитися й реалізуватися через уміння юнака автономно, без 

зовнішнього систематичного контролю, допомоги й стимуляції раціонально 

організувати себе й власну діяльність. Такий рівень самоорганізації, який раніше 

вважався необхідним для вищої школи, сьогодні є актуальним саме для юнаків 

[180]. 

На думку М.Савчина, центральним новоутворенням юнацького віку є 

ідентичність – усвідомлена самототожність, особистісне самовизначення, що 

постає як потреба юнаків і дівчат зайняти внутрішню позицію дорослої людини, 

усвідомити своє місце в суспільстві, зрозуміти себе і свої можливості 137].  

Особистісна ідентичність забезпечує основу для соціальних порівнянь –  

порівнянь себе з ровесниками, дорослими, своїм ідеалом, а також із собою в 

минулому, актуальному теперішньому, потенційному близькому і віддаленому 

майбутньому. Внутрішнє чуття ідентичності допомагає визначити напрям, цілі і 

зміст майбутнього життя юнаками та дівчатами. Формування його є, за 

твердженням Е. Еріксона [193], головним завданням та найважливішою 

проблемою юності. З цим пов'язана властива юнацькому віку криза ідентичності 

– особливий момент розвитку, коли однаково динамічно наростає вразливість і 

розвивається потенціал особистості. Формування ідентичності є тривалим і 

складним процесом. Він залежить від прийняття індивідом власних рішень 

(криза ідентичності), а також від взяття на себе зобов'язань щодо здійсненого 

вибору, системи цінностей чи майбутньої професійної діяльності. Основними 

варіантами становлення ідентичності, є зумовленість, дифузія, мораторій та 

досягнення ідентичності. 

В цілому, варто виокремити показники особистісної цілісності, що 

характерні саме особистості юнацького віку, а саме повнота, взаємозв'язок, 
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ієрархія властивостей особистості: духовність, синергія, інтелектуально-творчій 

потенціал, ціннісні орентації, а також чинники особистісної цілісності: 

самоактуалізація, осмисленність життя, інтегральне самоставлення, особливості 

мотиваційної структури тощо. 

За провідними чинниками, показниками, складовими особистісної 

цілісності в юнацькому віці нами розроблено структуру особистісної цілісності в 

юнацькому віці. 

Особистісна цілісність є складовою особистісної сфери особистості 

юнацького віку. Утворюючими компонентами особистісної цілісності є 

самосвідомість, «Я-концепція», ідентичність особистості юнацького віку. 

Особистісна цілісність інтегрує у собі когнітивну, рефлективну, мотиваційно-

діяльнісну, ціннісно-смислову складові. 

Зазначені складові поділяються: за спрямованістю (ціннісно-цілісна, 

фрагментована), за типом розвитку (динамічна, стабільна), за узгодженням 

складових (дифузна, невизначена, системно-цілісна). 

Основними видами особистісної цілісності в юнацькому віці є: 

індивідуальний, морфологічний, організаційний, інтегрально-суб’єктивний. 

Показниками розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці виступають: 

духовність, соціальна зрілість, ціннісні орієнтації, інтелектуально-творчий 

потенціал. Дієвими чинниками, що сприяють розвитку особистісної цілісності в 

юнацькому віці є: самоактуалізація, осмисленість життя, інтегральне 

самоставлення, особливості мотиваційної структури. 

Суттєві новоутворення юнацького віку, а саме: набуття ідентичності, 

встановлення психологічної суверенності, оформлення чуття дорослості й 

намагання прийняти соціальну відповідальність на себе, узгодженість «Я-

образу», позитивна «Я-концепція» особистості, ціннісне ставлення до себе, 

інших, світу, сприяють утворенню психологічних передумов розвитку 

особистісної цілісності в юнацькому віці (рис.1.1.). 
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Рис.1.1. Структура особистісної цілісності в юнацькому віці 
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оформлення фрагментованості особистості й негативними чинниками, що 

унеможливлюють розвиток особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Вищезазначене дозволяє нам стверджувати на підставі теоретичних 

узагальнень науковців стосовно особливостей розвитку особистості в юнацькому 

віці, що особистісна цілісність є суттєвим новоутворенням власне юнацького 

віку. Таким чином, особистісна цілісність є психологічним утворенням, що має 

складну функціональну структуру, котра виявляє відповідні компоненти 

(самосвідомість, «Я-концепція», ідентичність), складові (когнітивну, 

рефлективну, мотиваційно-діяльнісну, ціннісно-смислову складові), показники 

(духовність, соціальна зрілість, ціннісні орієнтації, інтелектуально-творчий 

потенціал), чинники (самоактуалізація, осмисленість життя, інтегральне 

самоставлення, особливості мотиваційної структури). Особистісна цілісність в 

юнацькому віці вирізняє власну динаміку, генеза цього утворення розгортається 

у відповідних психолого-педагогічних умовах. 

 

1.3. Психолого-педагогічні підходи до формування особистісної цілісності в 

юнацькому віці 

 

Розглядаючи питання формування особистісної цілісності в юнацькому 

віці Ю. Кулюткін [82] вважає за необхідне враховувати такі три взаємозалежних 

і взаємопідпорядкованих рівні:  

Особистісний, що полягає у вивченні особистості і навчальної діяльності 

молодих людей у загальному контексті їхньої життєдіяльності – спрямованості 

інтересів, життєвих планів, ціннісних орієнтацій і т.д.  

Діяльнісно-рольовий рівень, на якому предметом аналізу виступає власне 

навчальна діяльність: її мотиви, мета, засоби, предметний зміст і організаційні 

форми, результати.  

Процесуальний рівень, що досліджує процеси і стани, за допомогою яких 

реалізується учбово-пізнавальна діяльність і виявляється її результативність.  
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Втім, Л. Столяренко [167] звертає увагу на важливість таких складових 

особистості юнацького віку, що необхідно задіювати у зазначеному процесі:  

- психологічну, яка являє собою єдність психічних процесів, станів і 

властивостей особистості; 

- соціальну, що втілює суспільні відносини, якості, котрі висходять з 

належності особистості до певної соціальної та етнічної й культурної групи 

тощо; 

- біологічну, котра включає в себе переважно успадковані властивості: 

тип вищої нервової діяльності, фізіологію аналізаторів, безумовні рефлекси, 

фізичну силу тощо.  

Передумовами утворення особистісної цілісності у юнацькому віці є 

творча активність, що формуються упродовж успішного вирішення людиною 

адаптаційних проблем та ґрунтується на високому рівні оволодіння соціальною 

та індивідуальною компетентністю. Досягнення особистісної цілісності 

пов’язано із смисловим виміром дійсності (В. Слободчиков, Є. Ісаєв). Учені 

розглядають особистість через призму філософсько-антропологічної позиції як 

персоніфіковану, самість, яка самовизначилася серед інших й для себе. У такий 

спосіб становлення особистісної цілісності у юнацькому віці є процесом. Цей 

процес також можна розглядати як становлення індивіда суб’єктом власної 

життєдіяльності й визначається у засвоєнні ним норм та засобів спільної 

діяльності, смислів, цінностей, що опосередковують спільне життя людей у 

суспільстві [154; 155]. 

Особистість як система соціально-психологічних властивостей людини, 

яка генетично ґрунтується на природних задатках, індивідуально оформлюється 

й проявляється в різних видах діяльності, суспільних відносинах, складається з 

психологічної, соціальної, культурної підсистем. Психологічна підсистема 

особистості вирізняється внутрішньою структурою й процесами, що в ній 

відбуваються. Соціальна підсистема увиразнюється статусно-рольовими 

характеристиками особистості та специфікою її взаємодії з соціумом. Культурна 
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підсистема залучає зміст особистості, що складається зі значущих цінностей, 

норм, символів тощо [152; 154]. 

Фундаментальною характеристикою особистості є її цілісність [93; 102; 

188]. Відмова від спрямованості до цілісності призводить до дисгармонії й 

руйнування особистості [188]. Психологічна природа й специфіка особистісної 

цілісності та її протилежність – фрагментованість особистості – залежить від 

соціокультурних умов, в яких особистість розвивається й оформлюється [93; 

127; 133]. 

Сучасне суспільство визначається низкою соціокультурних особливостей, 

що здійснюють вплив на становлення особистості та її життєдіяльність. 

Порушення усталених зв’язків у сучасній спільноті призводить до організації 

замкненого на собі індивіда, який залучається в соціум лише для професійної 

діяльності або дозвілля, тому життя, передусім, визначається економічними 

принципами [142; 147; 148]. Культура сучасного суспільства також відчуває дію 

економічних принципів і поступається власним пріоритетом, економіці. 

З погляду системного підходу людське буття являє собою цілісність 

системи, що самоорганізується з реверсивним зв’язком, яка виступає як 

органічна єдність відношень структурно-смислових, функціональних шарів 

(природного, соціального й індивідуального), визначається через конгруентні їм 

пізнавальні, діяльнісні і комунікативні засоби самореалізації особистості [101; 

102]. Для характеристики особистісної цілісності в юнацькому віці також 

доречним є феномен коінциденції, відношення координації паритетних основ її 

буття, яке виводить дану проблему в метафізичний простір дослідження. У 

такому відношенні взаємодіючі шари утворюють єдину опосередковану 

реальність, що не піддається раціональному дискурсу. Цей значеннєвий простір 

можна описати тільки через ціннісні характеристики, що допомагають подолати 

обмеженість функціонального підходу до людського буття й вийти на більш 

високий рівень інтегративного виміру особистості. Духовно-ціннісна природа 

цілісності людського буття окреслює систему концептів і задає їм значеннєву 
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визначеність, що виражається в специфічно гуманістичному світогляді, який 

сповнений прагненням людини до здійснення «справжніх» форм життя.  

Джерела глибинних проблем багато в чому вкорінюються в самій 

особистості, у її внутрішньому світі. Проблема особистісної цілісності виникає 

через існування її внутрішньо суперечливої природи, розриву єдиної життєвої 

сфери, що утворюють «нещасну свідомість», трагічність людського буття. 

Усвідомлення людиною відсутності (або недоліку) органічної єдності й повноти 

самобуття спрямовує й стимулює його розвиток. Завдяки креативності 

особистості розгортається просвіт для досягнення особистісної цілісності, 

досягається подолання розірваності буття. Творчість здійснюється як порівняння 

відношення між метафізичними основами й сущим людського буття. 

Прагнення до цілісності свого буття, що виступає як фундаментальна 

характеристика людської сутності і її вища духовна потреба, призводить до 

розкриття вищих смислів, знаходженню волі й до вибудовування людиною 

програм самовизначення. У цім прагненні виражається її потреба в 

самореалізації, виявляється наявність у неї унікального надбіологічного 

компонента. Самореалізація є спробою увійти в сферу реальності, де осягаються 

цінності, знаходиться повнота життя й самодостатність цілісного існування. 

Втім, висвітлюючи психологічні особливості становлення особистості в 

юнацькому віці варто відзначити, що саме особистісна цілісність є 

новоутворенням юнацького віку, який є сенситивним періодом для формування 

саме цієї особистісної властивості. Адже саме в цьому віці долається таким 

чином неоднозначність, антиномічність численних ситуацій, в які потрапляє 

юнак і які потребують прийняття цілісних рішень. 

Розглядаючи психологічні особливості особистісної цілісності, 

О. Селезньова [145] виділяє: 

1) розвинену самосвідомість, що долає внутрішні і зовнішні протиріччя на 

основі загальнолюдських цінностей; 
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2) духовність як якість, яка дозволяє осмислювати, переживати і 

присвоювати вищі ідеали і цінності людини, соціуму і трансформувати 

діяльність в поведінку, дії, вчинки; 

3) соціальну зрілість, тобто здатність приймати самостійні рішення і нести 

за них особисту відповідальність, самостійно, продуктивно вирішувати життєві 

протиріччя відповідно до загальних цілей і моральних ідеалів; 

4) громадянськість як складна ідейно-моральна якість, основними 

елементами якої виступають патріотичні почуття; 

5) совість як внутрішня діалогічна інстанція, що забезпечує можливість 

вслухатися у власний внутрішній голос і глибше розуміти можливості власного 

«Я»; 

6) баланс між інтелектуальним (сприяє стабілізації та стійкості існування 

особистості в мінливому світі) і творчим потенціалом (можливість 

саморозвитку) [145, c. 41]. 

Таким чином, можна стверджувати, що більшість дослідників 

визначальним ядром особистості виділяють її самосвідомість, навколо якого 

організовуються інші структурні одиниці, такі, як: ціннісні орієнтації, прагнення 

до самоактуалізації, налагодження ефективного зв’язку між об’єктивним та 

суб’єктивним світом людини. Людина від природи є цілісною істотою, а в силу 

тих чи інших причин може втрачати її, але в ній закладена спрямованість до 

здобуття гармонії, інтеграції. І, коли людина свідомо вирішує розвивати себе, 

вона розпочинає звертати увагу на те, чого хоче досягти в житті, на ті 

особливості, що в неї є і що ще потрібно досягти, вона розпочинає своєрідну 

подорож до себе. Реалізовуючи себе, людина розкривається світу і через це 

починає активно взаємодіяти з ним, і цим самим розкривати його (світ) для себе. 

Сучасне розуміння особистісного підходу визначили ще в 50-60–ті роки 

минулого сторіччя представники гуманістичної психології (К. Роджерс, 

А. Маслоу, Р. Мей та ін.). Згідно з їх поглядами, до людини, її вивчення та 

розвитку слід підходити як до особистості, яка характеризується цілісністю, 

унікальністю, неповторністю ―Я‖. Відмічається, що особистісний підхід означає 
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визнання цілісності головного об’єкта вивчення психології – людини, як зі 

сторони її психічної організації, так і зі сторони її взаємодії з об’єктивним світом 

- діяльності. Цілісність психіки (у першу чергу як свідомості) та діяльності 

людини фокусуються у понятті «особистість». Відповідно до особистісного 

підходу, жодне психічне явище, будь то процес, стан чи властивість, що 

проявляється в діяльності, а відповідно, й сама ця діяльність та її елементи – дії і 

вчинки, не можуть бути правильно зрозумілі без врахування їх особистісної 

обумовленості (В. В. Никандров). 

Розумінню особистісного підходу у вітчизняній психології сприяли 

дослідження С. Л. Рубінштейна, Л. І. Божович, Н. С. Лейтеса, К. К. Платонова, 

В. А. Крутецького, І. Д. Беха, В. В. Рибалки, Б. О. Федоришина, Е. О. Помиткіна 

та ін. На їх думку, розгляд кожної окремої психічної властивості має 

здійснюватися в контексті особистості в цілому. Найважливішою ж 

концептуальною основою особистісного підходу має бути уявлення про 

особистість як цілісне утворення, що має певну психологічну структуру. 

Відповідно до особитісного підходу, людина, її психофізичний розвиток має 

розглядатися як системне, цілісне, структурно-ієрархічне утворення, що має 

певну системну психологічну характеристику розвитку впродовж усього життя 

та системно регулює сукупність діяльностей й актів поведінки в конкретних 

ситуаціях життєдіяльності, забезпечуючи ефективну взаємодію з об’єктивною 

дійсністю (В. В. Рибалка). 

За В. В.  Рибалкою, особистісний підхід складається з: концептуального 

уявлення про особистість; комплексної психодіагностики якостей особистості; 

концептуальної інтерпретації отримуваних при цьому даних; комплексу методів 

цілісного, всебічного розвитку якостей особистості; умов цілісної реалізації цих 

якостей у відповідних видах спільної діяльності та соціальної поведінки. На 

думку В. В. Рибалки, особистісний підхід може бути представлений двома 

тенденціями: 1) особистісно-доцентрованою та 2) особистісно-відцентрованою. 

Особистісно-доцентрована тенденція виявляється у визначенні глибинної 

системно-психологічної сутності особистості. Особистісно-відцентрована 
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тенденція представлена різними видами особистісно орієнтованих підходів, які 

виявляються в зорієнтованості на окремі особистісні якості в цілісному 

особистісному контексті. Це застосовується щонайперше в освіті з її особистісно 

орієнтованими підходами у виховані, навчанні, професійній підготовці тощо. Як 

складові особистісного підходу у психолого-педагогічній науці та практиці 

розглядаються індивідуальний та віковий підхід. Індивідуальний підхід полягає в 

тому, що у дослідженні і навчально-виховній роботі необхідно враховувати 

індивідуальні особливості кожної людини, які визначають її індивідуальність, 

неповторність. 

У реальному житті особистості всі сторони її психічного складу, 

переходячи одна в одну, утворюють нерозривну єдність. Ця єдність загального 

психічного складу завжди має індивідуальний характер, що торкається питання 

не лише про міжіндивідуальні, а й внутрішньоіндивідуальні відмінності 

(С. Л. Рубінштейн).  

Підсумуючи провідні теоретико-концептуальні положення щодо проблеми 

психологічної природи особистісної цілісності варто виокремити такі провідні 

психолого-педагогічні наукові підходи: 

1) гуманістичний підхід (Г. Балл, А. Маслоу, К. Роджерс) – прийняття 

людини, такою яка вона є та допомога на шляху її зростання. Ідеал розвитку – 

гармонійно розвинена особистість, людина, що живе щасливо і вільно. 

Особистісна цілісність є вихідною самоцінністю, яка ні до чого не зводиться і ні 

з чого не виводиться. Уся психічна організація людини особистісно обумовлена 

[17; 19; 97; 77; 229]; 

2) особистісний підхід (Б. Ананьєв, В. Моляко, Е.Помиткін, В.Рибалко, Т. 

Титаренко, Т.Яценко) – передбачає усвідомлення себе особистістю, виявлення та 

розкриття власних можливостей, становленні самосвідомості, в здійсненні 

особистісно-значущих і суспільно прийнятих способів самореалізації та 

самоствердження [4; 5; 100; 120; 121; 128; 129; 169; 200]; 

3) системно- цілісний підхід (В.Афанасьєв, І.Блауберг, Е.Юдин) – 

особистісна цілісність специфічна й обумовлена включеністю людини в 
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загальний взаємозв’язок, її ототожнення зі світом, що знаходить відображення і 

втілення у «внутрішньому взаємозв’язку» всього психічного життя людини і 

реалізується також в особистісній обумовленості її психічної організації, що 

визначає єдність і взаємозв’язок різних її аспектів [12; 28; 194]; 

4) діяльнісний підхід (А.Леонтьєв, С.Рубінштейн) – в особистісній 

цілісності можна виділити специфічні особистісні властивості (потенційні 

здібності), що реалізують її включеність у систему всезагального взаємозв’язку і 

забезпечують присвоєння соціального досвіду [87; 135; 136];  

5) ієрархічний підхід (О.Ткаченко, Л.Сердюк) – найважливішим аспектом 

особистісної цілісності є врахування її функціонально-ієрархічної та рівневої 

структури [172; 150; 151]; 

Отже, проблема особистісної цілісності в юнацькому віці, особливо на 

етапі її становлення, питання організації та формування, набувають вагомого 

значення. Тому, теоретичні основи вирішення зазначеної проблеми й висвітлені 

в теоретичній частині дослідження, спричинили необхідність власне 

експериментального її дослідження. 
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Висновки до першого розділу 

 

Проведений аналіз проблеми особистісної цілісності в юнацькому віці 

показав, що вивчення особистісної сфери людини займає в сучасній науці 

особливого значення. Проаналізовані дослідженні особистісної цілісності в 

юнацькому віці засвідчують їх особливу актуальність.  

У результаті філософсько-психологічного аналізу змісту поняття 

«особистісна цілісність» було розкрито його психологічну природу. Увиразнено 

розуміння поняття «особистісна цілісність» представниками різних 

філософських шкіл (мікрокосм як частина макрокосму (Аристотель, Сократ та 

ін.); особистісна цілісність з позиції раціоналізму (Г. Гегель, І. Кант та ін.), 

особистісна цілісність індивіда постає у працях А. Камю, М. Ґайдеґґера, 

К. Ясперса й психологічних (особистісна цілісність у структурі індивідуальності 

Б. Ананьєва, особистісна цілісність як інтегрована єдність за С. Максименко, 

специфіка взаємозв’язку особистісної цілісності із «Я-концепцією» особистості 

за Е. Помиткіним, особистісна цілісність як інтегративне утворення за Т. Яценко, 

особистісна цілісність як складова самоактуалізованої особистості А. Маслоу 

тощо). 

Серед найсуттєвіших наукових підходів щодо визначення особливостей 

особистісної цілісності в юнацькому віці виокремлено такі: гуманістичний 

(особистісна цілісність як самоцінність); особистісний (особистісна цілісність як 

неповторність індивідуальних механізмів розвитку особистості); системно-

цілісний підхід (особистісна цілісність як увиразнення взаємодії соціального та 

психологічного аспектів психічної організації індивіда); діяльнісний підхід 

(особистісна цілісність як потенційна універсальність); ієрархічний підхід 

(особистісна цілісність як полісистемне утворення). 

Аргументовано розуміння особистісної цілісності, що розглядається як 

взаємозв’язок особистісних елементів, а саме: спрямованість особистості, 

самосвідомість, специфіка зв’язку між об’єктивним та суб’єктивним світом 

людини, ціннісні орієнтації), внутрішня співвіднесеність й відповідність 
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соціально-психологічних особливостей, процесуальних характеристик 

особистості (духовність, внутрішня та зовнішня синергія, ціннісні орієнтації. 

інтелектуально-творчий потенціал тощо), що вирізняється динамікой (пов’язана 

із якісними змінами соціально-психологічного розвитку – набуттям соціально-

особистісної зрілості, розвитком «Я-концепції», становленням ідентичності 

особистості).  

Теоретичний огляд проблеми формування особистісної цілісності в 

юнацькому віці дозволяє висвітлити зазначений процес, як становлення індивіда 

суб’єктом власної життєдіяльності й визначити у засвоєнні ним норм та засобів 

спільної діяльності, смислів, цінностей, що опосередковують спільне життя 

людей у суспільстві. 

На основі проаналізованих наукових праць вчених визначені особливості 

особистісної цілісності в юнацькому віці. Пріоритетом такої особистості 

виступає самоорганізація, що передбачає самореалізацію своїх можливостей, 

удосконалення себе та розвиток. Серед суттєвих психологічних передумов 

розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці можна виділити такі, як: 

ціннісне ставлення до себе, інших, світу в цілому, прагнення до саморозвитку та 

творчості, наявність конгруентності та інтегрованості, автономності особистості, 

її відповідальності за свої вчинки, рефлективності, здатності до самооцінки, у 

відкритості, а також у здатності до саморозвитку та самореалізації тощо. 

Зазначені особливості дозволяють засвідчити, що особистісна цілісність в 

юнацькому віці виявляє динамічну структуру, складові перебувають у 

ієрархічному взаємозв’язку й відчувають вплив як зовнішніх, так і внутрішніх 

чинників. 

Специфіка особистісної цілісності в юнацькому віці, передусім, пов’язана 

із спрямованістю, смисложиттєвими цінностями, «Я-концепцією» особистості та 

соціальною ситуацією, що потребує від юнаків та дівчат соціальної зрілості, 

балансу ідентичності – ідентифікації, вимагають від людини, яка вступає в 

самостійне життя, доволі високого рівня соціальної й індивідуальної 
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інтегрованості, здатності до самоорганізації в усіх видах життєдіяльності, тобто 

особистісної цілісності. 

Грунтуючись на теоретичних узагальненнях власне психолого-

педагогічних підходів до особистісної цілісності юнаків та дівчат, було 

виокремлено такі психолого-педагогічні умови формування особистісної 

цілісності у цей віковий період: організація спрямованого фасилітаційного 

впливу на розвиток особистісної цілісності; специфіка підготовки практичних 

психологів з наголосом на необхідності супроводу особистості юнацького віку у 

процесі формування особистісної цілісності в юнацькому віці; спеціалізована 

навчально-практична підготовка педагогічних працівників з метою надання 

кваліфікованої підтримки учням, які перебувають у процесі формування 

особистісної цілісності. Головним чинником розвитку є зміна соціальної ситуації 

юнаків, яка висуває вимоги щодо вагомості самоорганізації. 

На підгрунті теоретичних положень нами розроблено структуру розвитку 

особистісної цілісності в юнацькому віці. Отже, особистісна цілісність є 

складовою особистісної сфери особистості юнацького віку. Загальними 

компонентами, що уможливлюють утворення особистісної цілісності є 

самосвідомість, «Я-концепція», ідентичність особистості юнацкого віку. 

Особистісна цілісність інтегрує у собі когнітивну, рефлективну, мотиваційно-

діяльнісну, ціннісно-смислову складові. Вони поділяються: за спрямованістю 

(ціннісно-цілісна, фрагментована), за типом розвитку (динамічна, стабільна), за 

узгодженням складових (дифузна, невизначена, системно-цілісна). Основними 

видами особистісної цілісності в юнацькому віці є:  індивідуальний, 

морфологічний, організаційний, інтегрально-суб’єктивний. 

За результатами теоретичного аналізу зазначеної проблеми обгрунтовані 

закономірності розвитку досліджуваного феномену. Головним чинником 

розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці є зміна соціальної ситуації 

психічного розвитку, що спричинює особливості спрямованості юнаків та дівчат 

на самоздійснення та самореалізацію. Вирішення таких завдань уможливлюється 

за умов взаємодії провідних індивідуально-біологічних та соціально-
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психологічних факторів. Завдяки змінам діяльності й кризам, що передують та 

супроводжують цей процес, відбувається переосмислення власного ставлення до 

себе, інших, світу в цілому й власної ролі у соціумі. Механізмами розвитку 

особистісної цілісності в юнацькому віці виступає воля й самоорганізація, а 

також рефлексія, що є характерною для цього вікового періоду. Відповідні 

показники особистісної цілісності в юнацькому віці це: духовність, ціннісні 

орієнтації, синергія, інтелектуально-творчій потенціал; провідними чинниками 

розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці є: самоактуалізація, 

осмисленість життя, інтегративність, мотивація. 

Таким чином, увесь закономірний процес розвитку особистісної цілісності 

в юнацькому віці постає у динаміці й безперервності. 

Основні положення розділу відображено в таких публікаціях автора: [59; 

60; 71; 63; 65; 73; 74]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ОСОБИСТІСНОЇ 

ЦІЛІСНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 

У розділі представлено методику та організацію психологічного 

дослідження особистісної цілісності в юнацькому віці, здійснено аналіз та 

надано інтерпретацію одержаних емпіричних даних, висвітлено структуру 

особистісної цілісності в юнацькому віці у динаміці. 

 

2.1. Методика та особливості організації емпіричного дослідження 

 

Вирішення поставлених у теоретичній частини завдань уможливлюється 

завдяки психологічному дослідженню. Нами запропоновано такий план 

емпіричного дослідження: констатувальний, що складається з двох етапів й 

формувальний, що включає розроблену авторську програму психолого-

педагогічного супроводу формування особистісної цілісності в юнацькому віці: 

Перший етап емпіричного дослідження, передбачає таку послідовність дій: 

добір психодіагностичних методик, адекватних меті й завданням дослідження; 

здійснення діагностики особистісних характеристик й визначення специфіки 

особистісної цілісності власне юнацького віку; кількісну і якісну обробку 

отриманих емпіричних даних; структурування показників особистісної 

цілісності в юнацькому віці. 

Другий етап емпіричного дослідження, включає аналіз взаємозв’язку 

компонентів особистісної цілісності, що виокремлено за результатами 

теоретичного аналізу проблеми й особистісних властивостей особистості 

юнацького віку, визначення структури особистісної цілісності в юнацькому віці 

за результатами психодіагностичних методик й факторного аналізу 

виокремлених емпіричних даних; здійснення математичної обробки емпіричних 
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даних і вибудування найсуттєвіших чинників особистісної цілісності в 

юнацькому віці. 

Третій етап, емпіричного дослідження, формувальний, який розкриває 

специфіку програми психолого-педагогічного супроводу формування 

особистісної цілісності в юнацькому віці. Формування особистісної цілісності в 

юнацькому віці розглядається як система інтегративних психотехнологій, 

інноваційних методів, форм і способів реалізації інтегративного психологічного 

знання на етапі становлення та формування особистості з наступною рефлексією 

на основі аналізу показників, критеріїв, рівнів психічного розвитку осіб 

юнацького віку.  

Основні умови ефективної реалізації програми психолого-педагогічного 

супроводу формування особистісної цілісності в юнацькому віці: орієнтація на 

особистісно та соціально значимі цінності особистості юнаків та дівчат, що є 

підґрунтям становлення даної властивості; інтегративний пріоритет та 

стимулювання сукупності психологічних і соціальних якостей, які визначає 

особистісна цілісність особистості юнацького віку; забезпечення зовнішніх та 

внутрішніх умов саморозвитку особистості юнацького віку. 

Дослідження проводилося із залученням учнів старших класів міста 

Кривого Рога. У дослідженні брали участь старшокласники 10-11 класів таких 

шкіл: КЗШ № 126, учні 10-А (25 осіб, 12 – дівчата, 13 – хлопці ), 10-Б (30 осіб, 17 

– дівчата, 13 – хлопці), 11-А (31 особа, 19 – дівчата, 12 – хлопці), 11-Б (29 осіб, 

14 – дівчата, 15 – хлопці), разом (115 осіб), а також учні «Криворізького 

обласного ліцею-інтернату для сільської молоді» (КОЛІ) 10-11 клас: 

- фізіко-математичного профілю (28 осіб, 6 – дівчата, 22 – хлопці); 

біолого-хімічного профілю (28 осіб, 16 – дівчата, 12 – хлопці); історичного 

профілю (30 осіб, 19 – дівчата, 11 – хлопці); філологічного профілю (28 осіб, 25 – 

дівчата, 3 – хлопці); економічного профілю (27 осіб, 18 – дівчата, 9 – хлопці); 

художнього профілю (28 осіб, 23 – дівчата, 5 – хлопці); 

- 11 клас: фізіко-математичного профілю (29 осіб, 11 – дівчата, 18 – 

хлопці); біолого-хімічного профілю (29 осіб, 19 – дівчата, 10 – хлопці); 
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історичного профілю (27 осіб, 18 – дівчата, 9 – хлопці); філологічного профілю 

(30 осіб, 27 – дівчата, 3 – хлопці); економічного профілю (28 осіб, 20 – дівчата, 8 

– хлопці); художнього профілю (29 осіб, 26 – дівчата, 3 – хлопці); 

- студенти – майбутні психологи – Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка І курс (20 

осіб, 19 – дівчата, 1 – хлопець).  

У цілому вибірка становить 476 осіб, 309 – дівчат, 167 – хлопців. 

Обгрунтування психодіагностичних методик, що уможливлюють 

виявлення показників та чинників особистісної цілісності в юнацькому віці 

представлено в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. 

Психодіагностичний інструментарій визначення специфіки особистісної 

цілісності в юнацькому віці 

 

Показники й 
чинники 

особистісної 
цілісності 

Методики дослідження 

Показники особистісної цілісності 
1. Духовність «Духовний потенціал особистості»  Е. Помиткіна, питання 

методики спрямовані на дослідження актуалізованості 
психологічних механізмів децентрації, ідентифікації, 
рефлексії, трансценденції та усвідомлення буттєвої 
єдності у підструктурах спілкування, спрямованості, 
характеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту, 
психофізіології.  

2. Синергія «Самоактуалізаційний тест» Е. Шострома. 

(Характеристика методики представлена далі). 
3. Інтелектуально-

творчій потенціал  

Опитувальник «Визначення типів мислення й рівня 

креативності» Джерома Брунера. 

Завдяки опитувальнику «Визначення типів мислення й рівня 

креативності» ми можемо виявити у досліджуваних учнів 

старших класів та студентів майбутніх психологів такі 

показники мислення: предметне, символічне, знакове, 

образне мислення, креативність. 

4. Цінісні орентації  Методика "Рівень співвідношення «цінності» і «доступності» в різних 

життєвих сферах" Е. Фанталової  

(Характеристика методики представлена далі). 
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Чинники особистісної цілісності 

1.Самоактуалізація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Самоактуалізаційний тест» Е. Шострома.  

Метою діагностики є виявлення самоактуалізаційних 

складових, представлених у данній методиці. Ми 

застосовували окремі шкали тесту. А саме: 

Базові шкали 

1. Шкала підтримки (П) 91 пункт – сприяє визначенню 

незалежності або, навпаки, залежності респондента у 

вчинках, прояву свободи вибору або конформності, 

несамостійності. 

Додаткові шкали 

(вимірюють глобальні характеристики само актуалізації, 

орієнтовані на регістрацію окремих її аспектів) 

Блок цінностей 

2. Шкала ціннісної орієнтації (ЦО) 20 пунктів – наявність 

цінностей особистості, що самоактуалізується. 

Блок почуттів 

3. Шкала сенситивності (Сен) 13 пунктів – наскільки 

особистість рефлектує власні почуття. 

4. Шкала спонтанності (Сп) 14 пунктів – здатність 

безпосередньо виявляти власні почуття. 

Блок концепції особистості 

5. Шкала уявлень про природу людини (Упп) 10 пунктів – 

схильність позитивно ставитись до людської природи. 

6. Шкала синергії (Син) 7 пунктів – схильність до цілісного 

сприймання світу та людей. 

Блок міжособистісної чутливості 

7. Шкала контактності (К) 20 пунктів – схильність швидко 

встановлювати  глибокі та емоційно насичені контакти з 

іншими людьми. 

Блок ставлення до пізнання 

8.Шкала пізнавальних потреб (Піз) 11 пунктів – 

спрямованість на опанування знань про навколишній світ. 

9.Шкала креативності (Кр) 14 пунктов – творча 

спрямованість особистості. 

2. Осмисленність 

життя. Визначення 

особливостей взаємодії 

Локус-контролю та 

особистісної цілісності 

в юнацькому віці 

«Тест смисложиттєвих орієнтацій» Д. Леонтьєва визначає 

особливості Локус контролю особистості.  

Методика дозволяє виявити: 

1) Локус контролю-Я (уявлення про себе як сильну 

особистість, котра будує власне життя у відповідності із 

власним розумінням або, навпаки, зневіреність у власних 

силах контролювати події власного життя, управляти своєю 

долею). 

2) Локус контролю-життя (схильність керувати 

власним життям, вільно приймати рішення і втілювати їх в 

життя або, навпаки, фатальне слідування за подіями, 

життєвими обставинами, конформізм). 
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3.Інтегратівне 

самоставлення 

«Опитувальник самоставлення» В. Століна (ОСС).  

Мета методики – визначення факторів інтегрального 

самоставлення. Тест дозволяє виявити три рівня 

самоставлення, що відрізняються за ступенем 

узагальненості: глобальне самоставлення; самоставлення 

диференційоване по самоповазі, ауто симпатії, самоінтерес і 

очікуванням ставлення до себе; рівень конкретних дій 

(готовностей до них) у відношенні до власного «Я». 

4. Внутрішній мотив  

5. Пізнавальний мотив 

Особливості взємодії 

особистісної цілісності 

та мотиваційної 

структури особистості 

юнацького віку 

«Методика оцінки рівня домагань особистості» В. 

Гербачевського задіяна для діагностики компонентів 

мотиваційної структури, яка пов′язана з рівнем домагань 

особистості. В цій структурі розрізняють 15 компонентів, які 

умовно можна поділити на чотири блока (групи). 

До першої групи входять шість компонентів, що 

представляють собою ядро мотиваційної структури 

особистості, виступають в ролі чинників, безпосередньо 

спонукають суб'єкта до певного виду діяльності. 

Другу групу утворюють компоненти, пов'язані з досягненням 

досить важких цілей. Вони відносяться до поточних справ. 

У третю групу компонентів входять складові прогнозних 

оцінок діяльності суб'єкта. 

Четверта група компонентів відображає причинні фактори 

відповідної діяльності.  

Перераховані компоненти є потенційною мотиваційну 

структуру, яка виникає в ході виконання завдання. 

Центральною ланкою в цій структурі є мотиваційні 

компоненти, а серед них компонент самоповаги. Однак 

актуалізація компонента самоповаги відбувається на основі 

інших «опорних» мотиваційних компонентів. 

Передбачається, що вираженість компонента самоповаги 

відповідає експериментальній оцінці рівня домагань 

особистості. 

 

Розглянемо більш докладніше психодіагностичний інструментарій (Див. 

Додаток Б): 

1) «Духовний потенціал особистості» Е. Помиткіна. Методика висходить з 

поняття «особистісна цілісність», уведене Е. Помиткіним у науковий обіг та 

грунтується на теоретичних основах психологічної структури особистості, 

розробленої В. Рибалкою.  

35 запитань, покладених в основу тестової методики, як зазначає 

Е. Помиткін, спрямовані на дослідження актуалізації психологічних механізмів 

децентрації, ідентифікації, рефлексії, трансценденції та усвідомлення буттєвої 
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єдності у підструктурах спілкування, спрямованості, характеру, самосвідомості, 

досвіду, інтелекту, психофізіології. Методика є ефективною для вікової 

категорії, починаючи від 14 років. Результати оцінюються за окремими шкалами 

для підлітків і дорослих. 

2) «Самоактуалізаційний тест» Е. Шострома. В основі опитувальника 

лежать ідеї А. Маслоу та інших теоретиків екзістеціонально-гуманістичного 

напрямку в психології. Шкали (або складові) опитувальника характеризують 

основні сфери самоактуалізації. Методика складається з 126 пунктів, кожен з 

яких включає два судження ціннісного і поведінкового характеру. 

Випробуваному пропонується вибрати то з них, яке більшою мірою відповідає 

його уявленням або звичному способу поведінки. Тест дозволяє людині 

замислитися про своє місце в світі, про життєві цілі і пріоритети, про проблеми 

взаємодії з оточуючими. 

Метою даної методики є виявлення самоактуалізаційних складових 

(компетентність у часі; самопідтримка; цінність самоактуалізації; гнучкість 

поведінки; реактивна чутливість; спонтанність; самоповага; самосприйняття; 

прийняття природи людини; синергія; прийняття власної агресії; контактність; 

пізнавальні потреби; креативність). Ми застосовували окремі шкали. А саме: 

Базові шкали 

1. Шкала підтримки – сприяє визначенню незалежності або, навпаки, 

залежності респондента у вчинках, прояв свободи вибору або конформності, 

несамостійності. 

Додаткові шкали 

Блок цінностей 

2. Шкала ціннісної орієнтації – наявність цінностей особистості, що 

самоактуалізується. 

Блок почуттів 

3. Шкала сенситивності – наскільки особистість рефлексує власні 

почуття. 
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4. Шкала спонтанності – здатність безпосередньо виявляти власні 

почуття. 

Блок концепції особистості 

5. Шкала уявлень про природу людини – схильність позитивно ставитись до 

людської природи. 

6. Шкала синергії – схильність до цілісного сприймання світу та людей. 

Блок міжособистісної чутливості 

7. Шкала контактності – схильність швидко встановлювати контакти 

глибокі та емоційні контакти з іншими. 

Блок ставлення до пізнання 

8. Шкала пізнавальних потреб – спрямованість на опанування знань про 

навколишній світ. 

9. Шкала креативності – творча спрямованість особистості. 

 

3) «Опитувальник самоставлення» В. Століна (ОСС) 

Мета методики – визначення факторів інтегрального самоставлення. 

Опитувальник самоставлення побудований відповідно до розробленої В. 

Століним ієрархічної моделі ставлення до самого себе.  

Тест дозволяє виявити три рівня самоставлення, що відрізняються за 

ступенем узагальненості: глобальне самоставлення; самоставлення 

диференційоване по самоповазі, ауто симпатії, самоінтерес і очікуванням 

ставлення до себе; рівень конкретних дій (готовностей до них) у відношенні до 

власного «Я». 

Шкали опитувальника 

Шкала S − глобальне самоставлення; вимірює інтегральне почуття «за» 

або «проти» власного «Я» випробуваного. 

Шкала I – самоповага – з 15 пунктів, що об'єднали твердження, які 

стосуються «внутрішньої послідовності», «саморозуміння», «самовпевненості». 

Йдеться про той аспект самоставлення, який емоційно і змістовно об'єднує віру в 
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свої сили, здібності, енергію, самостійність, оцінку своїх можливостей 

контролювати власне життя і бути самопослідовним, розуміння самого себе. 

Шкала II - аутосимпатія – з 16 пунктів що об'єднали твердження, в яких 

відображається дружність − ворожість до власного «Я». До шкали увійшли 

пункти, що стосуються «самоприйняття», «самозвинувачення». У змістовному 

плані шкала на позитивному полюсі об'єднує схвалення себе в цілому і в 

істотних деталях, довіру до себе і позитивну самооцінку,  

на негативному полюсі − бачення в собі переважно недоліків, низьку 

самооцінку, готовність до самозвинувачення. Пункти свідчать про такі емоційні 

реакції на себе, як роздратування, презирство, глузування, винесення 

самоприговору. 

Шкала III − очікуване ставлення від інших − з 13 пунктів, що 

відображають очікування позитивного або негативного ставлення до себе 

оточуючих. 

Шкала IV – самоінтерес − з 8 пунктів, що відображає міру близькості до 

самого себе, зокрема інтерес до власних думок і почуттів, готовність 

спілкуватися з собою «на рівних», впевненість у своїй цікавості для інших. 

Опитувальник містить також 7 шкал, спрямованих на вимірювання 

вираженості настанови на ті чи інші внутрішні дії стосовно власного «Я».  

Шкала 1 - самовпевненість; 

Шкала 2 - ставлення інших; 

Шкала 3 - самоприйняття; 

Шкала 4 - самокерування, самопослідовність; 

Шкала 5 - самозвинувачення; 

Шкала 6 - самоінтерес; 

Шкала 7 - саморозуміння. 

Діагностика складається з 57 тверджень. 

4) «Тест смисложиттєвих орієнтацій» Д. Леонтьєва. Методика була 

розроблена на основі теорії прагнення до сенсу та логотерапії Віктора Франкла і 

мала на меті емпіричні валідизації ряду уявлень про цю теорію. Тест СЖО, що 
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включає, поряд із загальним показником свідомості життя, також п'ять субшкал, 

що відображають три конкретних смисложиттєвих орієнтації (цілі в житті, 

насиченість життя і задоволеність самореалізацією) і два аспекти локусу 

контролю (локус контролю-Я і локус контролю-життя). Тест СЖО містить 20 

пар протилежних тверджень, що відображують уявлення про чинники свідомості 

життя особистості. У тесті СЖО життя вважається осмисленим при наявності 

цілей, задоволенні, яке одержане при їх досягненні і впевненості у власній 

здатності ставити перед собою цілі, вибирати завдання і досягати результатів. 

Важливим є чітке співвіднесення цілей − з майбутнім, емоційної насиченості – з 

теперішнім часом, задоволення − з досягнутим результатом, минулим. Ситуація 

надає кожній людині можливість зробити в цьому певний вибір у вигляді 

вчинку, дії або бездіяльності. Основою такого вибору є сформоване уявлення 

про сенс життя або його відсутності. Сукупність здійснених, актуалізованих 

виборів формує "минуле", яке незмінно, варіаціям схильні лише його 

інтерпретації. "Майбутнє" є сукупність потенційних, очікуваних результатів 

зусиль, що вживаються в теперішньому часі, в зв'язку з цим майбутнє 

принципово відкрито, а різні варіанти очікуваного майбутнього мають різну 

мотивуючу привабливість. 

За допомогою цього тесту досліджуються уявлення юнаків та дівчат про 

майбутнє життя за такими характеристиками, як наявність або відсутність цілей 

в майбутньому, осмисленість життєвої перспективи, інтерес до життя, 

задоволеність життям, уявлення про себе як про активну і сильну особистість, 

яка самостійно приймає рішення і контролює своє життя .  

Ми застосовували окремі субшкали. А саме: локус контролю – Я та локус 

контролю- життя. 

1) Локус контролю-Я (уявлення про себе як сильну особистість, котра 

будує власне життя у відповідності із власним розумінням або, навпаки, 

зневіреність у власних силах контролювати події власного життя, управляти 

своєю долею). 
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2) Локус контролю-життя (схильність керувати власним життям, 

вільно приймати рішення і втілювати їх в життя або, навпаки, фатальне 

слідування за подіями, життєвими обставинами, конформізм). 

5) «Методика оцінки рівня домагань особистості» В. Гербачевського 

задіяна для діагностики компонентів мотиваційної структури, яка пов′язана з 

рівнем домагань особистості. В цій структурі розрізняють 15 компонентів, які 

умовно можна поділити на чотири блока (групи). 

До першої групи входять шість компонентів, що представляють собою ядро 

мотиваційної структури особистості, виступають в ролі чинників, безпосередньо 

спонукають суб'єкта до певного виду діяльності. 

Компонент 1 − внутрішній мотив, безпосередньо пов'язаний з процесом 

діяльності. Він є узагальненим і виражає захопленість завданням самим по собі, 

ті аспекти, які надають виконанню завдання привабливість. 

Компонент 2 − пізнавальний мотив, що характеризує інтерес суб'єкта до 

результатів своєї діяльності. Він також є узагальненим, оскільки за ним може 

стояти досить широке коло більш приватних мотивів, задоволення яких 

опосередковано результатом. 

Компонент 3 − мотив уникнення, якому властива негативна спонукальна 

цінність результату, а саме, острах показати низький результат та відповідні 

цьому наслідки, на відміну від пізнавального мотиву, зміст якого становить 

позитивне прагнення до результату.  

Компонент 4 − змагальний мотив  виділяється із сукупності мотивів, 

пов'язаних з результатом, як більш спеціальний. Зміст даного мотиву 

визначається тим, наскільки суб'єкт надає значення такій характеристиці 

результату, як перевищення рівня результатів інших суб'єктів. 

Компонент 5 − мотив до зміни поточної діяльності. Розкриває 

переживання суб'єктом тенденції до припинення роботи, якою він зайнятий в 

даний момент, і переключення на іншу діяльність.  

Компонент 6 − мотив самоповаги виражається в прагненні суб'єкта 

ставити перед собою все більш складні цілі в однотипній діяльності. 
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Другу групу утворюють компоненти, пов'язані з досягненням досить 

важких цілей. Вони відносяться до поточних справ. 

Компонент 7 − надання особистісної значущості результатами діяльності.  

Компонент 8 − оцінка складності виконуваного завдання. 

Компонент 9 − оцінка ступеня вираженості вольового зусилля в ході 

роботи над завданням. 

Компонент 10 − оцінка рівня вже досягнутих результатів, співвіднесених 

зі своїми можливостями в цьому виді діяльності. 

Компонент 11 − оцінка свого потенціалу. 

У третю групу компонентів входять складові прогнозних оцінок 

діяльності суб'єкта. 

Компонент 12 − намічений рівень мобілізації зусиль, необхідний для 

досягнення результатів. 

Компонент 13 − очікуваний рівень результатів діяльності. 

Четверта група компонентів відображає причинні фактори відповідної 

діяльності.  

Компонент 14 − розуміння суб'єктом того співвідношення, в якому 

знаходиться залежність результату від випадку і від його власних можливостей. 

Компонент 15 − розуміння того, наскільки постановка завдань є 

ініціативною і наскільки директивною. 

Перераховані компоненти являють собою потенційну мотиваційну 

структуру, що виникає в ході виконання завдань. Центральною ланкою в цій 

структурі є мотиваційні компоненти, а серед них компонент самоповаги. 

адекватно висловлює експериментальну оцінку рівня домагань особистості. 

Однак актуалізація компонента самоповаги відбувається на основі інших 

"опорних" мотиваційних компонентів. Передбачається, що вираженість 

компонента самоповаги відповідає експериментальній оцінці рівня домагань 

особистості. 

6) Методика «Рівень співвідношення «цінності» і «доступності» в різних 

життєвих сферах» Е.Фанталової, застосовується з метою виявлення ціннісних 
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орієнтацій особистості, наявності внутрішніх конфліктів, блокади основних 

потреб, дезінтегрованості або, навпаки, інтеграції особистості. В основі 

методики покладено припущення автора про те, що однією з суттєвих 

детермінант мотиваційно-особистісної сфери є рухоме, постійно змінне у 

процесі діяльності в залежності від життєвих обставин співвідношення між 

двома площинами «свідомості». А саме: між площиною, що уособлює в собі 

усвідомлення провідних життєвих цінностей, особистісних задумів, подальших 

життєвих цілей, і площиною всього, що є беспосередньо доступним, пов’язаним 

із здійсненням конкретних цілей, що є легко досягненими, знаходяться у 

психологічному полі, є оглядовим, в зоні «легкої досягнутості». Стосовно 

конкретної життєвої ситуації співвідношення таких двох площин за своїм 

характером є аналогічним співвідношенню таких параметрів, як «Цінність» та 

«Доступність», що є ключовими у цій методиці. 

Ця методика розглядає 12 основних загальнолюдських цінностей і виявляє 

співвідношення таких психологічних властивостей, як «Цінність» (Ц) та 

«Доступність» (Д) для людини кожної з цих цінностей.  

12 загальнолюдських цінностей: 

- активне, діяльне життя; 

- здоров′я (фізичне і психічне); 

- цікава робота; 

- краса природи і мистецтва (переживання прекрасного); 

- любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною); 

- матеріально забезпечене життя (матеріальні блага, відсутність 

матеріальних труднощів); 

- наявність вірних і хороших друзів; 

- впевненість в собі (відсутність внутрішніх протиріч); 

- пізнання нового в світі, природі, людині (розширення кругозору); 

- свобода (незалежність у вчинках і діях); 

- щасливе сімейне життя; 

- творчість (можливість творчої діяльності). 
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«Цінність» (Ц) та «Доступність» (Д) не є полярними характеристиками 

мотиваційно-особистісної сфери. Навпаки, збуджувальна сила різних мотивів й 

виникнення внутрішніх конфліктів у певних життєвих сферах залежатимуть від 

характеру взаємозв’язку Цінності і Доступності.  

Для будь-якої життєво важливої сфери можна виокремити декілька 

типових варіантов такого взаємозв’язку Ц і Д, а саме: 

1) Ц і Д повністю співпадає;  

2) Ц і Д у значній мірі співпадають;  

3) Ц і Д у значній мірі розходяться, таке розходження має два варіанти:  

- Ц перевищує Д (Ц  Д),  

- Д перевищує Ц (Д  Ц);  

4) Ц і Д повністю розходяться. 

Отже, основною психометричною характеристикою методики є показник 

«Цінність – Доступність» (Ц – Д), що відображає ступінь розходження, 

дезінтеграції у мотиваційно-особистісній сфері. Остання, свідчить про ступінь 

незадоволеності життєвою ситуацією, внутрішню конфліктність, блокування 

основних потреб, з одного боку, а також, про рівень самореалізації, внутрішньої 

ідентичності, інтегрованості, гармонії, з іншого боку. 

Таким чином, інтегрований показник методики індекс розходження «Ц – 

Д» в цілому може виступати індикатором блокування функціональних ціннісно-

смислових утворень у мотиваційно-особистісній сфері. Тому важливим є 

виявлення характеру й ступеню розходження між «цінним» і «доступним» в 

основних сферах життя. 

Стан внутрішнього конфлікту, передовсім, стан розриву у системі: 

«свідомість – буття», а саме між потребою у досягненні внутрішньо значущих 

об’єктів і можливостями такого досягнення у реальності. 

Тому індекс «Ц – Д» є індикатором внутрішніх конфліктів у мотиваційно-

особистісній сфері особистості, тому що його величина вказує на ступінь 

розходження між тим, що є і тим, що повинно бути, між «бажаю і маю», а також 

між «хочу й можу».  
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Показник розходження «Ц – Д» має двомірну характеристику в залежності 

від того, який параметр є вищим Ц або Д. Максимальне розходження між Ц і Д, 

коли (Ц  Д) означає стійкий, глибокий, до теперішнього часу незворотній 

внутрішній конфлікт. Зворотнє співвідношення, коли (Д  Ц) буде, навпаки, 

означати, стан «внутрішнього вакууму», внутрішнього спустошення, зниження 

устремлінь. 

7) Опитувальник «Визначення типів мислення й рівня креативності» 

Джерома Брунера надає можливість виявити у досліджуваних учнів старших 

класів та студентів майбутніх психологів такі показники мислення: предметне, 

символічне, знакове, образне мислення, креативність. 

 

2.2. Психологічний аналіз результатів констатувального етапу емпіричного 

дослідження 

 

У процесі психологічного дослідження на першому констатувальному 

етапі нами було проведено психодіагностку різних груп досліджуваних, а саме: 

учні старших класів КЗШ №126 (10 – 11 класи), «Криворізького обласного 

ліцею-інтернату для сільської молоді» (КОЛІ) 10-11 класи, студенти майбутні 

психологи – Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка І курс й визначено особливості взаємозв’язку між 

провідними психологічними властивостями особистості, що утворюють 

особистісну цілісність особистості в юнацькому віці. Нами проведено 

порівняльний аналіз взаємозв’язку між показниками «особистісна властивість» й 

«особистісна цілісність» у представників вибірки «особистості юнацького віку». 

Відповідно до виокремлених під час теоретичного аналізу структурних 

компонентів й чинників особистісної цілісності, а саме: повнота, взаємозв'язок, 

ієрархія властивостей особистості: духовність, інтелектуально-творчій 

потенціал, ціннісні орієнтації, а також чинники особистісної цілісності: 

самоактуалізаційний компонент, осмисленність життя, інтегральне 

самоставлення, особливості мотиваційної структури тощо. Ми узяли за основу 
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зазначені чинники й запропонували структуру емпіричного дослідження 

психологічних чинників особистісної цілісності в юнацькому віці. 

У процесі дослідження представленості показнику «духовність» у 

структурі особистості, нами було задіяно методику «Духовний потенціал 

особистості», розроблену Е.Помиткіним. Результати представлено у таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2.  

 

Особливості прояву духовного потенціалу в структурі особистості (за 

методикою Е. Помиткіна) (у відсотках) 

 

Рівні Загалом по 

вибірці 

N = 476 

Учні КЗШ 

№126, 10-11 

кл N = 115 

КОЛІ  

10-11 кл 

N = 341 

Студенти 

 

N = 20 

високий 12 2 3 11,2 

середній 72 54 80,2 80,6 

низький 16 44 18,4 8,6 

 

За результатами представленими у таблиці спостерігається той факт, що 

досліджувані юнаки та дівчата загальноосвітнього закладу за своєю більшістю 

виявляють низький рівень духовного потенціалу (44%), що передбачає 

відсутність інтересу до потреб власного духовного «Я», прагнення до 

самовдосконалення, наслідування прикладам здорового способу життя. Низький 

рівень духовного потенціалу може свідчити про те, що особистість більше 

спрямована на себе і не проявляє інтересу до людських доль, смислів, відсутнє 

прагнення служіння ближнім, надання допомоги тим хто її потребує. Все це 

позбавляє можливості в накопиченні досвіду реалізації Добра в конкретних 

вчинках. Коли відсутнє усвідомлення власної життєвої мети, смислів і цінностей, 

то в цьому випадку ми можемо говорити про не здатність підноситися над 
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буденністю, розглядати себе і світ з позиції покращення реалізації ідеалів Краси, 

Добра та Істини в повсякденному житті.  

Якщо розглянути показники середнього рівня прояву духовного потенціалу 

то юнаки та дівчата ліцею, що є спеціалізованим навчальним закладом та 

студенти майбутні психологи мають майже однакові показники, трохи більше 

(80%), в загальноосвітній школі такі показники значно менше (54%). Це 

говорить про те, що інтерес до потреб свого духовного «Я» частковий, 

епізодичним є прагнення до самовдосконалення, наслідування прикладам 

здорового способу життя, служіння ближнім, надання допомоги тим хто її 

потребує, нестійкий інтерес до людських доль, смислів Це говорить про 

незначний досвід реалізації Добра в конкретних вчинках та часткове 

усвідомлення власної життєвої мети, смислів і цінностей. Тому здатність 

підноситися над буденністю, розглядати себе і світ з позиції покращення 

недостатньо розвинена, а значить і досвід уявлення ідеального Буття, місії 

людини у Всесвіті незначний. 

Найбільші показники високого рівня духовного потенціалу мають серед 

опитаних респондентів мають студенти майбутні психологи (11,2 %), що 

демонструє тенденцію до підвищення рівню духовного потенціалу. Адже в 

цьому випадку просліджується прагнення постійного самовдосконалення, 

наслідування прикладам здорового способу життя, розвинена здатність до 

пошуку та примноження духовних знань, мудрості. Особистість, яка має високий 

рівень духовного потенціалу спрямована на допомогу потребуючим, має стійкий 

інтерес до людських доль, смислів і закономірностей розвитку людини, прагне 

до служіння ближнім. В цьому випадку ми можемо говорити про те, що 

накопичений значний досвід реалізації Добра в конкретних вчинках. 

Усвідомлення власної життєвої мети, смислів і цінностей, надає розвинену 

здатність підноситися над буденністю, розглядати себе і світ з позиції 

покращення. Наявність досвіду уявлення ідеального Буття, місії людини у 

Всесвіті допоможе реалізації ідеалів Краси, Добра та Істини в повсякденному 

житті. 
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Отже, власне високий рівень духовності є показником розвитку 

особистісної цілісності в юнацькому віці. Втім, середній рівень духовності 

свідчить про наявність тенденції щодо розвитку особистісної цілісності в 

юнацькому віці. Навпаки, низький рівень духовності є яскравим показником 

відсутності сформованості особистісної цілісності в юнацькому віці.  

Тобто, на підставі результатів дослідження щодо специфіки розвитку 

духовного потенціалу особистості, можна відзначити, що: 

- у старшокласників загальноосвітньої школи (КЗШ №126) доволі 

високий показник (44 %) низького рівню духовності, тому власне ця група 

потребує пильної уваги з приводу необхідності психологічної корекції 

зазначеного показнику й психолого-педагогічного  супроводу формування 

особистісної цілісності; 

- у старшокласників ліцею (КОЛІ) менша частка досліджуваних 

виявляє низький рівень духовності (18,4 %), втім учні також потребують 

реалізації психокорекційних й формувальних заходів; 

- хоча в групі студентів лише (8,6%) виявили низький рівень 

духовності, але обраний фах – психолог потребує все ж таки мати високий рівень 

духовного потенціалу, оскільки професійна діяльність  спрямована на допомогу 

тим хто її потребує. По суті це  вміння і готовність своїми діями збільшувати 

кількість добра в навколишньому світі. Тому майбутні психологи повинні 

розвивати в собі духовність, працюючи над собою, а це означає боротися з 

власним егоїзмом, неприйнятністю і бездіяльністю. 

- Розвиток особистісної цілісності є передумовою особистісної та 

професійної самореалізації особистості; 

- найбільш високий рівень духовного потенціалу виявили студенти-

майбутні психологи (11,2%), тому ми можемо говорити про розвинену здатність 

до пошуку та примноження духовних знань, мудрості в цій групі; 

- тенденцію щодо розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці 

виявляють усі групи досліджуваних. Це показники середнього рівня розвитку 

духовного потенціалу, тому в цьому випадку ми можемо говорити про те, що 
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інтерес до потреб свого духовного «Я» частковий, але зберігається  прагнення до 

самовдосконалення. Найбільші показники даного рівня у представників юнацтва 

ліцею (КОЛІ− 80,2%) та студентів (80,6 %), зниження показників середнього 

рівня розвитку духовного потенціалу простежується у старшокласників 

загальноосвітнього закладу (КЗШ №126 −  54,2%). 

Ми живемо сьогодні в такому світі, де духовність, що називається, - «не в 

тренді», але якщо людина не поважає людей, які її оточують, якщо вона живе не 

в гармонії з собою, зі світом, з природою, якщо мотивації її споживчі, а цілі в 

житті не виходять за рамки чуттєвих насолод, чи буде така людина щасливою? 

На короткий час − може бути. Але в довгостроковій перспективі таке щастя 

приведе тільки до страждань і ні до чого більше. У апостола Павла є слова, які 

дуже коротко, але зрозуміло викладають суть духовного шляху: «Все мені 

дозволено. Але не все корисно». З цього вислову можна бачити, що людина 

вільна в своїх діях і для неї немає ніяких кордонів. А всі правила виходять не від 

якихось релігійних догм, а від здорового глузду. Тому, що б нам не вселяла 

сучасна «культура», духовність − це не розкіш, а необхідність не тільки для 

гармонійного життя, а й відчуття особистісної цілісності.  

Таким чином, результати дослідження, а саме переважно низький рівень 

духовного потенціалу юнаків та дівчат, підтверджують необхідність розвитку 

такого показника особистісної цілісності як духовність. 

Звернемось до трактування автором методики специфіки проявів 

духовного потенціалу особистості. 

Отже, високому рівню притаманні стійкий інтерес до духовних 

подвижників, носіїв ідеалів Краси, Добра та Істини, прагнення постійного 

самовдосконалення, наслідування прикладам здорового способу життя, 

розвинена здатність до пошуку та примноження духовних знань, мудрості; 

спрямованість на допомогу потребуючим, стійкий інтерес до людських доль, 

смислів і закономірностей розвитку людини, прагнення служіння ближнім, 

допомоги потребуючим; значний досвід реалізації Добра в конкретних вчинках; 

усвідомлення власної життєвої мети, смислів і цінностей, розвинена здатність 



96 

самопізнання, інтроспекції, керування спрямованістю мислення та емоцій; 

значний досвід підпорядкування власному духовному «Я», голосу совісті; 

розвинена здатність підноситися над буденністю, розглядати себе і світ з позиції 

покращення, наявність досвіду уявлення ідеального Буття, місії людини у 

Всесвіті, реалізації ідеалів Краси, Добра та Істини в повсякденному житті; 

усвідомлення єдності та взаємозв’язків людей, природи, Буття, стійке прагнення 

до інтеграції різних світоглядних позицій в єдину картину світу, визнання 

цінності всіх живих істот, багатий досвід трансперсональних переживань. 

Середній рівень характеризує частковий інтерес до духовних подвижників, 

потреб свого духовного «Я», епізодичне прагнення самовдосконалення, 

наслідування прикладам здорового способу життя, частково проявлена здатність 

до пошуку та примноження духовних знань, мудрості; нестійкий інтерес до 

людських доль, смислів і закономірностей розвитку людини, епізодичне 

прагнення служіння ближнім, допомоги потребуючим, незначний досвід 

реалізації Добра в конкретних вчинках; часткове усвідомлення власної життєвої 

мети, смислів і цінностей, частково розвинена здатність самопізнання, 

інтроспекції, керування спрямованістю мислення та емоцій, незначний досвід 

підпорядкування власному духовному «Я», голосу совісті; нерозвинена здатність 

підноситися над буденністю, розглядати себе і світ з позиції покращення, 

незначний досвід уявлення ідеального Буття, місії людини у Всесвіті, реалізації 

ідеалів Краси, Добра та Істини в повсякденному житті; часткове усвідомлення 

єдності та взаємозв’язків людей, природи, Буття; нестійке прагнення до 

інтеграції різних світоглядних позицій в єдину картину світу; часткове визнання 

цінності живих істот; незначний досвід трансперсональних переживань. 

Низький рівень передбачає відсутність інтересу до духовних подвижників, 

потреб власного духовного «Я»; відсутність прагнення самовдосконалення, 

наслідування прикладам здорового способу життя; відсутність здатності до 

пошуку та примноження духовних знань, мудрості; спрямованість на себе, 

відсутність інтересу до людських доль, смислів і закономірностей розвитку 

людини, відсутність прагнення служіння ближнім, допомоги потребуючим, 
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відсутність досвіду реалізації Добра в конкретних вчинках; відсутність 

усвідомлення власної життєвої мети, смислів і цінностей, нерозвинена здатність 

самопізнання, керування спрямованістю мислення та емоцій, відсутність досвіду 

підпорядкування власному духовному «Я», голосу совісті; відсутність здатності 

підноситися над буденністю, розглядати себе і світ з позиції покращення, 

відсутність досвіду уявлення ідеального Буття, місії людини у Всесвіті, 

реалізації ідеалів Краси, Добра та Істини в повсякденному житті; відсутність 

усвідомлення єдності та взаємозв’язків людей, природи, Буття, відсутність 

прагнення до інтеграції різних світоглядних позицій в єдину картину світу, 

невизнання цінності всіх живих істот, відсутність досвіду трансперсональних 

переживань [122]. 

Одним із суттєвих показників особистісної цілісності в юнацькому віці є 

внутрішня та зовнішня синергія, окрім цього, серед вагомих чинників 

особистісної цілісності в юнацькому віці нами виокремлено самоактуалізаційний 

чинник. Тому подальшим кроком нашого дослідження є визначення 

взаємозв’язку між зазначеними показниками й чинником та особистісною 

цілісністю в юнацькому віці. 

Стосовно дослідження самоактуалізаційних складових, представлених у 

методиці «Самоактуалізаційний тест» Е. Шострома, варто зазначити, що 

грунтуючись на завданнях нашого дослідження ми застосовували окремі шкали, 

як визначено вище. Результати діагностики представлено у таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3. 

 

Представленість особливостей самоактуалізаційних складових у структурі 

особистості юнацького віку  

(за методикою «Самоактуалізаційний тест» Е.Шострома) (у відсотках) 

Шкали САТ Загалом по 

вибірці 

N = 476 

Учні КЗШ 

№126, 10-11 

кл N = 115 

КОЛІ  

10-11 кл 

N = 341 

Студенти 

N = 20 

Шкала В – 15 В – 13 В – 21 В – 20 
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підтримки С – 75 

Н –  10 

С – 72 

Н – 15 

С – 63 

Н – 16 

С – 70 

Н –  10 

Шкала 

ціннісної 

орієнтації 

В – 23 

С – 60 

Н – 17 

В – 21 

С – 63 

Н – 16 

В – 22 

С – 63 

Н – 15 

В – 23 

С – 62 

Н – 15 

Шкала 

сенситивності 

В – 21 

С – 64 

Н – 14 

В – 24 

С – 64 

Н – 12 

В – 20 

С – 65 

Н – 15 

В – 25 

С – 62 

Н – 13 

Шкала 

спонтанності 

В – 28 

С – 60 

Н – 12 

В – 29 

С – 61 

Н – 10 

В – 26 

С – 61 

Н – 13 

В – 27 

С – 58 

Н – 15 

Шкала 

уявлень про 

природу 

людини 

В – 17 

С – 57 

Н – 26 

В – 15 

С – 61 

Н – 24 

В – 14 

С – 66 

Н – 20 

В – 21 

С – 69 

Н – 10 

Шкала 

синергії 

В – 20 

С – 68 

Н – 12 

В – 19 

С – 67 

Н – 14 

В – 21 

С – 64 

Н – 15 

В – 28 

С – 60 

Н – 12 

Шкала 

контактності 

В – 28 

С – 54 

Н – 18 

В – 18 

С – 73 

Н – 9 

В – 20 

С – 70 

Н – 10 

В – 26 

С – 58 

Н – 18 

Шкала 

пізнавальних 

потреб 

В – 26 

С – 60 

Н – 14 

В – 20 

С – 59 

Н – 21 

В – 23 

С – 63 

Н – 14 

В – 21 

С – 63 

Н – 16 

Шкала 

креативності 

В – 28 

С – 58 

Н – 14 

В – 24 

С – 60 

Н – 16 

В – 24 

С – 64 

Н – 12 

В – 26 

С – 64 

Н – 10 

 

За результатами діагностики виявляються такі тенденції стосовно взаємодії 

особистісної цілісності й чиннику самоактуалізації за загальною вибіркою 

досліджуваних та узагальнено по групах: 

- так, креативність, контактність, спонтанність, пізнавальні потреби є 

найбільш взаємопов’язаними із особистісною цілісністю в юнацькому віці, й, 

навпаки, підтримка та уявлення про природу людини є менш пов’язаними із 

особистісною цілісністю у юнаків та дівчат; 

- тенденція щодо самостійності та здійснення власного вибору 

недостатньо сформована у більшості юнаків та дівчат (від 63% до 72%) і це може 

свідчити про те, що вони схильні до зовнішнього впливу. Високі показники в 

шкалі підтримки мають невеликий відсоток досліджуваних осіб (від 13% до 
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21%), але більший відсоток мають представники ліцею (спеціалізований 

навчальний заклад) та студенти майбутні психологи. Це свідчить про те, що ця 

частина юнацтва прагне керуватися в житті власними цілями, переконаннями, 

установками, принципами, але все це не приводить до конфронтації з груповими 

нормами. Тобто це особистості не схильні до зовнішнього впливу і більш вільні 

в своїх виборах. Проте є відсоток, а саме (від 10% до 16%) досліджуваних, які 

мають низькі показники по даній шкалі, що свідчить про несформовану 

самостійність, високий ступень залежності та конформності; 

 - за шкалою ціннісної орієнтації найбільші показники у середньому рівні 

(від 62% до 63%), тобто спостерігається тенденція у юнаків та дівчат частково 

поділяти цінності, які притаманні особистості, що самоактуалізується. Втім, у 

студентів майбутніх психологів спостерігається тенденція до незначного 

підвищення кількості осіб, що виявляють зазначені цінності; 

- схильність до сенситивності, передусім, яскравіше представлена у групі 

учнів старших класів загальноосвітньої школи (24%) та студентів (25%). Це 

свідчить про те, що вони можуть рефлектувати свої потреби і почуття. 

Найбільші показники виявлені в середньому рівні (від 62% до 65%), що дає 

можливість говорити про те, що не завжди відбувається рефлектування своїх 

потреб і почуттів у юнаків та дівчат; 

- за загальною вибіркою досліджуваних зрозуміло, що тенденція до 

спонтанності є доволі характерною для цієї групи. Високі показники мають 

невеликий відрив у представників різних груп (від 26% до 29%), але більше 

таких юнаків та дівчат навчається в загальноосвітньому закладі. Тому для них 

характерна здатність спонтанно і безпосередньо виражати свої почутті. Це не 

означає що у них відсутня здатність до продуманих, цілеспрямованих дій, це 

лиш говорить про те, що свої дії вони не прораховують заздалегідь. Але 

найбільший відсоток юнаків та дівчат мають середні показники (від 58% до 61%) 

це свідчить про те, що вони не завжди ведуть себе природно, розкуто та мають 

тенденцію приховувати свої емоції від оточуючих; 
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- студенти майбутні психологи (21%), а також інші представники цієї 

вибірки: старшокласники загальноосвітнього закладу (15%), ліцею, 

спеціалізованого закладу (14%) виявляють більш позитивне ставлення до 

людської природи («і непереборними люди скоріше добрі»), не вважають 

дихотомії мужності/жіночності, раціональності/емоційності антагоністичними. 

Але найбільший відсоток залишається в середньому рівні (від 61% до 66%) у 

старшокласників та (69%) у студентів. Це свідчить про те, що не завжди вони 

готові сприймати людську природу позитивно, поділяють людей на добрих і не 

добрих та не вважають дихотомії такими вже антагоністичними;  

- також цілісне уявлення про світ та інших людей є більш сформованим у 

студентів майбутніх психологів (28%), ніж у старшокласників (від 19% до 21%). 

Середній рівень за даною шкалою має найбільший відсоток юнаків та дівчат (від 

60% до 67%), що не дає можливість повністю сприймати цілісно світ і людей, 

розуміти зв′язок протилежностей таких як гра і робота, тілесне та духовне та ін.; 

- за вибіркою в цілому можна зазначити, що старшокласники 

загальноосвітньої школи та ліцею, а також студенти схильні до встановлення 

емоційно насичених контактів з іншими людьми, але юнаків та дівчат, які мають 

високі показники не так багато (від 20% до 26%). Найбільші показники в 

середньому рівні, але порівнюючи результати старшокласників та студентів 

можна простежити, що юнаки та дівчата, які навчаються в загальноосвітньому 

закладі (83%) та ліцеї (70%) мають більший відсоток в даному рівні ніж студенти 

(58%). Це може говорити про те, що для старшокласників контактність та 

комунікативність мають дуже велике значення оскільки через спілкування з 

однолітками найповніше реалізується потреба в дружбі, коханні. Для студентів 

більшого значення набуває усвідомлення ними таких якостей, які зумовлюють 

людські взаємини, також активізується вироблення особистих поглядів на 

характер взаємостосунків чоловіків і жінок. Потрібно зазначити, що низькі 

показники в даній шкалі (від 10% до 18%), причому найбільше таких 

представників юнацтва, які показують низький рівень навчається в 

загальноосвітній школі та серед студентів це може бути пов′язано з різними 
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труднощами, які супроводжують даний віковий період, завищений рівень 

домагань й низький рівень самооцінки, розбіжності реального й ідеального «Я» 

тощо;  

- пізнавальні потреби більш характерними є для учнів ліцею (23%), що є 

спеціалізованим навчальним закладом, ніж для інших представників вибірки, 

старшокласників загальноосвітнього школи та студентів (від 20% до 21% 

відповідно). Більшість представників юнацтва, які приймали участь в діагностиці 

мають середні показники, причому у ліцеїстів та студентів вони складають 

(63%), а у юнаків та дівчат загальноосвітнього закладу (59%). Це говорить про 

те, що пізнавальні потреби, прагнення до придбання нових знань про оточуючий 

світ, допитливість носить стихійно-емоційний характер і частіше всього не має 

соціально значимого продукту діяльності. Потрібно зазначити, що розвиток 

потреби в знаннях тісно пов′язаний з загальним розвитком особистості, яка може 

знаходити в змісті наук, що вивчаються і в зовнішній дійсності відповіді на 

життєво важливі питання. Але на жаль є серед юнаків і дівчат такі, які мають 

низькі показники пізнавальної потреби (від 14% до 21%), причому для 

старшокласників загальноосвітніх закладів цей показник більший. Потреба в 

придбанні нових знань – складається лише в ситуаціях, які сприяють 

усвідомленню необхідності цих знань для життя і діяльності, тому можна 

говорити про те, що вони (старшокласники загальноосвітнього закладу) не 

усвідомлюють до кінця важливість знань, навчання для подальшого життєвого 

плану; 

- за вибіркою в цілому можна зазначити наявність тенденції щодо 

креативності в групах досліджуваних. Більшість учасників опитування 

показують середній результат творчої спрямованості особистості (від 60% у 

старшокласників загальноосвітнього закладу до 64% у ліцеїстів та студентів) та 

високий рівень (від 24% у старшокласників до 26% у студентів). Це люди, які 

інтуїтивно відчувають, що потрібно для створення нової ідеї або рішення 

складної задачі, тобто це відмова від стереотипного мислення, гнучкість та 

оригінальність, здатність до новому бачення проблеми або ситуації. Юнаки і 
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дівчата, які мають низькі показники в шкалі креативності, на жаль недооцінюють 

переваги, які надає креатив в повсякденному житті. Таких представників 

юнацтва найбільше у загальноосвітній школі (16%), найменше навчається в ліцеї 

(12%) та серед студентства (10%). Творча спрямованість характерна для всіх, але 

може втрачатися під впливом середовища. 

Окремо по групах результати представлено в такий спосіб: 

- у старшокласників загальноосвітньої школи (КЗШ №126) за шкалою 

«підтримки» виявлено переважно тенденцію щодо підтримки, високий рівень 

(13%), середній рівень (72%). Тобто, старшокласники спрямовані на надання 

психологічної підтримки, допомоги один одному, але (15%) юнаків та дівчат 

мають несформовану самостійність, високий ступень залежності та 

конформності, тому потребують корекції за цією властивістю;  

- за шкалою «ціннісні орієнтації» (21%) респондентів виявляють високий 

рівень або сформованість ціннісної складової особистості, (63%) осіб 

проявляють тенденцію до розвитку ціннісних орієнтацій, що свідчить про 

наявність етико-моральної передумови щодо розвитку особистісної сфери в 

цілому й особистісної цілісності, зокрема, однак (16%) юнаків та дівчат 

потребують корекції, оскільки формування ціннісних орієнтацій є невід′ємною 

частиною розвитку особистості. Система ціннісних орієнтацій визначає 

змістовну сторону спрямованості особистості і складає основу її світогляду, 

життєвої концепції і «філософії життя»;  

- сенситивність виявляють (24%) осіб й (64%) досліджуваних тенденцію 

щодо розвитку сенситивності, це також свідчить про позитивний напрямок у 

розвитку особистості в цілому й особистісної цілісності, до корекційної групи 

увійшли (12%) осіб, які потребують підвищення саморозуміння і розуміння 

інших людей та розвитку психологічної спостережливості; 

- мають позитивне ставлення до людської природи (15%) досліджуваних в 

цілому й (61%) схильні вважати, що людині властиві переважно гуманні 

властивості;  
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- синергію (цілісне уявлення про світ та інших людей) варто вважати 

суттєвим показником особистісної цілісності, тому, що чим вище цей показник, 

тим більш сприятливою є психологічна атмосфера розвитку особистісної 

цілісності, тому (19%) респондентів виявляють наявність сформованої синергії, а 

(67%) проявляють схильність до розвитку даної властивості, проте потребують 

корекційної роботи (14%) старшокласників загальноосвітньої школи (КЗШ 

№126), яких необхідно вчити взаємодіяти з оточуючими людьми, працювати в 

команді та дотримуватися принципу, що результат групової роботи перевершить 

самостійний успіх навіть самого блискучого індивіда в групі; 

- (18%) учнів демонструють високий рівень контактності, (73%) осіб 

достатній рівень розвитку комунікативних умінь й схильності до взаємодії, лише 

(9%) – малоконтактні, тому необхідна цілеспрямована робота по розвитку 

комунікативних навичок;  

- (20%) досліджуваних виявляють високий рівень пізнавальних потреб 

або передумови до становлення особистісної цілісності й (59%) представників 

юнацтва даної групи схильні до пізнавального розвитку, втім (21%) учнів не 

виявляють потреби у розвитку пізнавальної сфери, допитливість носить 

стихійно-емоційний характер і частіше всього не має соціально значимого 

продукту діяльності, тому в даному випадку варто говорити про неможливість 

розвитку у них особистісної цілісності;  

- (24%) старшокласників загальноосвітнього закладу (КЗШ №126) 

виявляють високий рівень креативності, або суттєвого чиннику розвитку 

особистісної цілісності в юнацькому віці, (60%) проявляють тенденцію щодо 

розвитку креативності, а тому й особистісної цілісності, хоча (16%) юнаків та 

дівчат з низьким рівнем цієї властивості не мають передумови щодо розвитку 

особистісної цілісності. Під впливом середовища творча спрямованість 

особистості може втрачатися, тому необхідно створення умов щодо розвитку 

творчих здібностей.  

У старшокласників ліцею (КОЛІ) виявлено такі особливості: 
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- за шкалами «підтримки» (21%) − високий рівень або наявність 

розвиненої потреби до допомоги іншим, (63%) – виявляють наявність схильності 

до допомоги й лише (16%) – мають низький рівень за даною шкалою, але це 

група юнаків та дівчат, котрі потребують уваги з боку психологів й 

педагогічного колективу з приводу необхідності їх залучення у спільну 

діяльність задля формування у них колективної взаємодії;  

- «ціннісні орієнтації» сформовані у (22%) досліджуваних, (63%) осіб 

виявляють середній рівень, тобто власне така частка вибірки має передумови для 

розвитку особистісної цілісності, а (15%) увійшли до групи корекції за цією 

властивістю. Показники даної шкали мають майже однакові результати з 

невеликими розбіжностями і у досліджуваних старшокласників 

загальноосвітньої школи (КЗШ №126);  

- «сенситивність» − (20%) респондентів виявляють розвинену чутливість, 

(65%)  осіб схильність до чутливості, а (15%) малочутливі і потребують 

допомоги з залученням до участі в психологічних тренінгах сенситивності, де 

свідомими зусиллями надмірно вразливий характер згладжується, формується 

вміння впоратися з ситуаціями, що викликають тривогу; 

- «спонтанність» − (26%) досліджуваних швидко та природньо реагують 

на зміну подразників  й (61%)  юнаків та дівчат, які навчаються в ліцеї (КОЛІ) 

об′єктивно реагують на інформацію, втім (13%) не можуть щиро виявляти 

емоції, діяти не під впливом зовнішніх рамок, а згідно з внутрішнім змістом, 

станом людини. Спонтанність – навик людини, який розвивається, дозволяє 

більш ефективно взаємодіяти, проявляючи гнучкість у комунікації, а також є 

вагомою передумовою особистісної цілісності;  

- «уявлення про природу людини» лише (14%) старшокласників ліцею 

(КОЛІ) позитивно сприймають людську природу, не виявляють дихотомії 

чоловік-жінка, як антагоністичні, (66%) також виявляють схильність до 

прийняття людської природи, втім, (20%) респондентів вбачають дихотомії 

чоловік-жінка, раціональність-емоційність, як протилежні, а люди скоріше злі, 
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ніж добрі і гуманні, тому важливо вчити приймати себе та інших, визнавати за 

існуючою реальністю права бути неприємною і болючою;  

- важливий аспект «синергія» (цілісне уявлення про світ та інших 

людей) − (21%) юнаків та дівчат, які навчаються в ліцеї (КОЛІ) мають високі 

показники й (64%) виявляють тенденцію до цілісності, втім (15%) осіб 

виявляють низький рівень за даним показником, тому потребують навчання 

взаємодіяти з оточуючими людьми  через участь в психологічних тренінгах, які 

спрямовані на розвиток комунікативної компетенції;  

- (20%) старшокласників ліцею (КОЛІ) демонструють високий рівень 

контактності,  (70%) осіб достатній рівень розвитку комунікативних умінь й 

схильності до взаємодії, лише (10%) респондентів – малоконтактні, тому 

потребують уваги з боку педагогів, психологічної служби закладу, спрямовуючи  

роботу по розвитку комунікативних навичок юнаків та дівчат;  

- (23% ) досліджуваних виявляють високий рівень «пізнавальних потреб», 

що свідчить про наявність вагомої передумови задля розвитку особистісної 

цілісності, а (63%) старшокласників ліцею (КОЛІ) схильні до розвитку 

пізнавальних здібностей, але  в даній групі, як і в загальноосвітньому закладі 

(КЗШ №126) (14%) старшокласників не цікавляться оточуючим світом, не 

виявляють схильності до самоактуалізації й особистісної цілісності, тому в них 

наявна потреба у корекції пізнавальної сфери, яка передбачає формування у 

юнаків та дівчат навчально-пізнавальної мотивації і ставить їх в активну позицію 

по відношенню до знань, які засвоюються;  

- (24%) особи проявляють високий рівень «креативності» й (64%) 

схильність до творчості, низький рівень прояву творчої спрямованості мають 

(12%) респондентів, втім креативність є також вагомим чинником особистісної 

цілісності в юнацькому віці. 

У групі студентів - майбутніх психологів ми виявили такі особливості: 

- за шкалою «підтримки» − (20%) респондентів демонструють високий 

рівень професійно вагомої властивості, (70%) схильні до надання психологічної 

підтримки, хоча (10%) студентів виявляють низький рівень цієї властивості або 
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профнепридатність і потребують корекційної роботи, адже обраний фах – 

психолог потребує все ж таки мати високий або середній рівень за даною 

шкалою, оскільки професійна діяльність  спрямована на допомогу тим хто її 

потребує. Тому майбутні психологи повинні працювати над собою, а це означає 

боротися з власним егоїзмом, несприйнятністю і бездіяльністю; 

- «ціннісні орієнтації» самоактуалізованої особистості виявляють (23%) 

респондентів, (62%) представників юнацтва даної групи досліджуваних, 

переважно схильні до самоактуалізації, а тому і до розвитку особистісної 

цілісності, проте (15%) осіб не приймають цінності особистості, яка 

самоактуалізується й тому не мають передумов для розвитку особистісної 

цілісності;  

- «сенситивність» високого рівню показали (25%) осіб, виявляють  

схильність до чутливості, як суттєвої професійно важливої властивості 

особистості майбутнього психолога (62%) досліджуваних, але (13%) студентів 

малочутливі й потребують корекції як за професійним напрямом, так і розвитку 

особистісної цілісності;  

- «спонтанність» − (27%) студентів - майбутніх психологів щиро та 

природньо виявляють власні почуття і емоції, (58%) респондентів також доволі 

асертивні,  тобто  демонструють позитивну поведінку цільної людини, яка 

поважає себе,  проявляє повагу до інших, вміє слухати і розуміти, прагне до 

компромісу, втім (15%) −  потребують корекції щодо уміння виявляти почуття, 

бути собою, в гармонії с внутрішнім світом, бути тут і зараз, просто бути, тому 

що  в спонтанності особистість розкривається, вона справжня, та наповнюється 

купою особистих смислів;  

- (21%) студентів – майбутніх психологів виявляють високий рівень за 

шкалою «уявлення про природу людини» або уявляють людину як переважно 

гуманну й добру, також (69%) досліджуваних позитивно ставляться до людської 

природи, втім (10%) студентів – майбутніх психологів схильні сприймати 

людину більш негативно, ніж позитивно;  
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- вагома шкала «синергія» або цілісна картина світу властива (28%)  

досліджуваним,  (63%) переважно мають цілісне уявлення про світ, а (12%) осіб 

потребують необхідності формування такого ставлення, як вагомої передумови 

задля розвитку особистісної цілісності, так і успішності професійної 

самореалізації майбутнього психолога;  

- «контактність»  − (26%) респондентів виявили саме високий рівень за 

даною шкалою, це свідчить про комунікабельність та прагнення до взаємодії, що 

є  суттєвим чинником розвитку особистісної цілісності, (58%) студентів – 

майбутніх психологів схильні до взаємодії, втім (18%) осіб потребують навчання 

комунікативним навичкам, оскільки вміння спілкуватися здатне зробити людину 

не тільки успішною, але врятувати від самотності, подарувати безцінні миті 

теплих дружніх зустрічей;  

- «пізнавальні потреби» є вагомим чинником розвитку особистісної 

цілісності й характерні для (21%) досліджуваних студентів – майбутніх 

психологів, втім (63%) осіб виявили тенденцію щодо розвитку пізнавальної 

сфери, лише (16%) нейтральні до такої потреби, не виявляють бажання до 

навчання, придбання нових знань, що говорить про профнепридатність й 

необхідність корекції, оскільки обрана професія спонукає до активної позиції по 

відношенню до знань, які допоможуть в професійному становленні;  

- високий рівень «креативності» виявляють (26%)  студентів – майбутніх 

психологів, (64%) респондентів схильні до творчості або до розвитку 

особистісної цілісності, лише (10%) на жаль, недооцінюють переваги, які надає 

креатив в повсякденному житті,  тому необхідно працювати над розвитком 

творчих здібностей. 

Таким чином, узагальнюючи вищезазначене окреслимо, що у 

старшокласників загальноосвітньої школи (КЗШ №126) найзначущими 

передумовами розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці є ціннісні 

орієнтації, сенситивність, контактність, креативність. Однак, уявлення про 

людську природу не сприяють становленню особистісної цілісності у цій групі 

досліджуваних. Окрім цього, у групі учнів старших класів ліцею (КОЛІ) 
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найсуттєвішими передумовами розвитку особистісної цілісності в юнацькому 

віці є спонтанність, синергія, пізнавальні потреби, креативність. Хоча, 

уявлення про людську природу не сприяють становленню особистісної 

цілісності. У студентів майбутніх психологів майже усі властивості, що 

характерні для особистості, котра самоактуалізується сприяють розвитку 

особистісної цілісності у цьому віці, слід підкреслити, що саме: синергія, 

спонтанність, контактність й креативність є суттєвими передумовами 

становлення зазначеного утворення. 

Шкала «синергія» за нашими теоретичними висновками є однією з 

суттєвих, що свідчить про наявність вагомої передумови розвитку особистісної 

цілісності, й, власне показником становлення саме в юнацькому віці. За даною 

шкалою найбільш оптимальні результати виявлено в групі студентів - майбутніх 

психологів й старшокласників ліцею (КОЛІ), що є спеціалізованим навчальним 

закладом; 

«Самоактуалізаційний компонент» вимірювали за Т-балами в усіх 

вибірках респондентів,  за розрахунками одержані такі дані: загальноосвітня 

школа (КЗШ №126):високий рівень – 1, 64 бал.; середній рівень – 5,1 бал.; 

низький рівень – 1 бал.; ліцей (КОЛІ): високий рівень – 0,5 бал., середній рівень 

– 1,7 бал., низький рівень – 0,4 бал.; студенти - майбутні психологи: високий 

рівень – 10, 8 бал., середній рівень – 28, 3 бал., низький рівень – 6 бал.  

Тобто, найбільш схильні до самоактуалізації – це студенти - майбутні 

психологи, та старшокласники загальноосвітнього закладу (КЗШ №126), ніж 

старшокласники ліцею (КОЛІ). Проте найменша частка несхильних до 

самоактуалізії серед старшокласників ліцею (КОЛІ) 0,4 бали, більш висока 

частка несхильних до самоактуалізації також серед студентів-майбутніх 

психологів 6 балів.  

Отже, в кожній вибірці є група юнаків та дівчат, що не виявляють 

схильності до самоактуалізації. Тому для таких груп необхідною є психокорекція 

мотиваційної, пізнавальної та афективної складової особистісної сфери. Тому що 
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низький рівень «самоактуалізаційного компоненту» унеможливлює розвиток 

особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Вищезазначене свідчить про те, що суттєвими передумовами розвитку 

особистісної цілісності в юнацькому віці є психологічні властивості, що 

характеризують самоактуалізовану особистість, а саме: підтримка інших, 

наявність ціннісних орієнтацій вагомих для самоактуалізованої особистості, 

сенситивність, спонтанність, уявлення про природу людини, синергія, 

контактність, пізнавальні потреби, креативність. 

Дані властивості сприяють розвитку особистісної цілісності. Проте, 

синергія, пізнавальні потреби й самоактуалізаційний компонент в цілому є 

найважливішими показниками та чинниками розвитку особистісної цілісності в 

юнацькому віці. 

Слід візначити, що за результатами теоретичного аналізу особливості 

інтегрального самоставлення є вагомим чинником, що взаємодіє із особистісною 

цілісністю в юнацькому віці. Тому, специфіка самоставлення визначалася нами у 

досліджуваних за методикою «Опитувальник самоставлення» В.Століна. 

Результати діагностики надано у таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4. 

 

Особливості ставлення до себе у досліджуваних юнацького віку  

(за В.Століним) (у відсотках) 
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Учні КЗШ 

№126,  

10-11 кл  

N = 115 

34,7 65,3 - 26 48,7 25,3 24,3 20,8 54,9 69,5 4,5 26 32,1 35,8 32,1 
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КОЛІ 

10-11 кл 

N = 341 

41,9 42,8 15,3 41,9 24 34,1 28,5 41,6 29,9 23,4 42,9 33,7 23,4 35,7 40,9 

Студенти 

N = 20 40 50 10 50 40 10 60 20 20 40 40 20   40 40 20 

Учні КЗШ 

№126,  

10-11 кл  

N = 115 

21,7 44,4 33,9 18,8 65,2 16 40 14,7 45,3 22,6 56,6 20,8 38,2 37,3 24,5 

КОЛІ 

10-11 кл 

N = 341 

41,6 35 23,4 17,8 23,4 58,8 23,4 50,4 26,2 44,8 49,4 5,8 19,9 39,1 41 

Студенти 
N = 20 

10  80 10 20 20 60 20 50 30 40 40 20 20 60 20 

 

За результатами таблиці ми бачимо, що «упевненість у собі» у 

досліджуваних переважно середнього рівню, найбільший показник у 

старшокласників загальноосвітньої школи (65,3%), зниження показника 

спостерігається у юнаків та дівчат ліцею (42,8%), у студентів (50%) все це може 

свідчити про те, що більшість осіб, які приймали участь у діагностиці вірять в 

свої сили, здатності, енергію. Але потрібно зазначити, що є представники 

юнацтва, які мають низький рівень по даній шкалі, а саме старшокласники ліцею 

(15,3%) та студенти (10%), тому на підставі результату дослідження можна 

говорити про те, що вони не оцінюють позитивно свої можливості, не здатні 

контролювати особисте життя і бути самопослідовними, тобто відсутнє 

розуміння самого себе. 

Втім «ставлення інших» (за показниками методики приховане ставлення 

до себе) превалює також середній рівень, дещо перевищує у старшокласників 

загальноосвітньої школи (48,7%) та з певним відривом у студентів (40%). У цих 

представників спостерігається вибіркове сприйняття людиною відношення 

оточуючих до себе. Позитивне відношення оточуючих розповсюджується лише 

на окремі якості, на певні вчинки; інші особистісні прояви здатні визвати 

роздратування й неприйняття. Найбільші показники у вищому рівні мають 

старшокласники ліцею (41,9%) і студенти (50%). Дані результати свідчать про 

те, що більшість юнаків та дівчат мають розвинені здатності правильного 

сприйняття і оцінки інших людей. Такі люди відчувають, що їх люблять інші, 
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цінують за особисті та духовні якості, за здійснювані вчинки і дії. Вони 

відчувають в собі товариськість, емоційну відкритість для взаємодії з 

оточуючими, легкість в установленні ділових та особистих контактів. Проте є і 

ті, які в низькому рівні набирають досить великий відсоток, це старшокласники 

ліцею (34,1%), але й для інших досліджуваних низький рівень не є виключенням, 

так у старшокласників загальноосвітнього закладу (25,3%),  у студентів (10%). 

Це говорить проте, що вони мають недостатній життєвий досвід сприйняття і 

розуміння інших людей, відношення до себе у таких представників як до 

нездатних викликати повагу до себе у оточуючих, а навпаки як тих, які 

викликають у інших осуд. Схвалення і підтримку від інших не очікують. 

У взаємодії завжди виграє той, хто в спілкуванні керується «Законом 

взаємності людських відносин». Він дуже простий: якщо ми хочемо, щоб 

оточуючі гарно ставилися до нас, ми повинні перш за все навчитися по-доброму 

ставитися до людей. 

Показники високого рівня за шкалою «самоприйняття» представлені у 

студентів 1 курсу (60%). У старшокласників загальноосвітнього закладу та 

ліцеїстів показники цього рівня значно менші (від 24,3% до 28,5% відповідно). 

Це свідчить про те, що окреслена частина юнацтва схвалює себе в цілому і в 

істотних деталях, має довіру до себе і позитивну самооцінку. Такі люди 

приймають усі сторони власного «Я», вони відчувають симпатію до себе, до всіх 

якостей своєї особистості, а свої недоліки вважають продовженням достоїнств. 

Невдачі, конфліктні ситуації не дають підстави для того, щоб вважати себе 

поганою людиною. Втім велика частка юнаків і дівчат загальноосвітньої школи 

виявляє низький рівень (54,9%). У представників ліцею та студентів ці 

показники значно менше (29,9% та 20% відповідно), тому вони схильні бачити в 

собі переважно недоліки, мають низьку самооцінку. У таких людей симпатія до 

себе недостатньо виражена, проявляється епізодично. Негативна оцінка себе 

існує в різних формах: від опису себе в комічному світлі до самоприниження.  

«Почуття провини» також домінує у старшокласників загальноосвітньої  

школи (69,5 %) і студентів 1 курсу (40%), тобто більша частина юнаків та дівчат 
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схильні до самозвинувачень, якщо розглядати дану шкалу у негативному полюсі, 

то така поведінка залежить від низької самооцінки, а також свідчить про такі 

емоційні реакції на себе, як роздратування, презирство, винесення 

самоприговору («і по заслузі тобі»);  

«Інтерес до себе» в усіх учасників дослідження достатньо високий, проте 

у учнів ліцею виявлено високу частку досліджуваних із низьким рівнем за цим 

показником (40,9%) з невеликим відривом представники загальноосвітнього 

закладу (32,1%), у студентів до (20%). Це говорить про те, що старшокласники 

не готові спілкуватися з собою «на рівних», не мають впевненості в своїй 

цікавості для інших та не виявляють інтерес до своїх думок і почуттів. Але все ж 

таки більший відсоток юнаків та дівчат знаходяться в досить близьких 

відносинах з собою, тобто готові спілкуватися «на рівних», їм цікаві їх особисті 

почуття, думки, вони впевнені, що іншим оточуючим людям вони теж цікаві. 

Якщо взяти до уваги показники високого рівня та середнього, то серед 

старшокласників загальноосвітнього закладу таких представників юнацтва 

(67,9%), серед ліцеїстів – (59,1%), серед студентів – (80%). Стосовно показників 

студентів, які вище показників старшокласників можна пояснити тим, що вони 

більше направлені на самопізнання, схильні до вивчення свого внутрішнього 

світу, а також до аналізу особистих можливостей та особистісного потенціалу.  

У такий спосіб, учні загальноосвітньої школи (КЗШ №126), 10-11 класів 

виявляють середній та високий рівень «упевненості в собі», «ставлення інших», 

переважно позитивне ставлення особистості до себе, проте низький рівень 

«самоприйняття» та високий рівень «почуття провини» виявляють наявність 

особистісної дисгармонії, відсутності особистісної цілісності. 

Втім, учні ліцею (КОЛІ) 10-11 класів демонструють високий рівень 

«упевненості у собі», «ставлення інших», «почуття провини», проте низький 

рівень «самоінтересу». Для юнацького віку низький рівень самоінтересу не є 

характерним. Таким чином, упевненість у собі й очікування позитивного 

ставлення з боку інших є, переважно, захисними реакціями юнаків та дівчат, які 

навчаються в ліцеї. Підвищене почуття провини й незацікавленість у власному 
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розвитку свідчить про наявність внутрішнього конфлікту й про відсутність 

особистісної цілісності у цій групі юнаків.  

Характерними є показники групи студентів, що представлені переважно 

середніми рівнями: «упевненість у собі», «самоприйняття», «відношення 

інших». У даній групі більш гармонійне співвідношення показників 

інтегрального самоставлення, й, тому можна говорити про наявність 

особистісної цілісності особистості. 

За показником «здатність розуміти себе» високий рівень представлений у 

старшокласників ліцею (41,6%), проте у інших учасників дослідження 

переважно середній рівень за цим показником – у старшокласників 

загальноосвітнього закладу (44,4%), у студентів результат значно вищій і складає 

(80%). Такі показники дають підстави говорити про те, що більшість юнаків та 

дівчат можуть дати оцінку своїх можливостей, розуміти самого себе. Коли 

людина розуміє себе, тоді їй легше досягти успіху. Якщо поставлені цілі, які 

відповідають інтересам, цінностям особистості, тоді ймовірно, що вона їх 

досягне. Коли людина знає, що вона відчуває, тоді простіше задовольнити свої 

емоційні потреби і зрозуміти, що потрібно їй від інших. Потрібно зазначити, що 

є серед опитаних і низькі показники за даною шкалою. Найбільший відсоток у 

старшокласників загальноосвітньої школи (33,9%), найменший – у студентів 

(10%). 

Показник «самоповага» представлений у юнаків та дівчат ліцею та 

студентів на низькому рівні (58,8% та 60% відповідно). Самоповага пов′язана з 

успіхами в навчанні або з життєвими досягненнями. Вона відображає 

суб’єктивну емоційну оцінку особистої значущості, а також відношення до 

самого себе як до особистості. Нажаль, більшість представників юнацтва, 

виходячи з результаті діагностики, мають негативну думку про себе, яка може 

бути пов′язана з емоціями та відображатися на поведінці. Можливо уникнення  

контактів з людьми та глибоке занурення у власні проблеми. Лише в учнів 

загальноосвітньої школи виявлено більшу кількість представників з середнім 

рівнем (65,2%). Це може говорити про наявність почуття власної гідності, яке 
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може засвоюватися на основі копіювання зразків, приходити в результаті 

навіювань оточуючих або в результаті навчання (виховання) з боку батьків, які 

привчають до відповідної поведінки. У людей, які мають середні показники при 

наявності певних труднощів впевненість в собі знижується, наростає тривога і 

занепокоєння. 

За показником «симпатія до своєї зовнішності» досліджувані 

демонструють переважно середній рівень. Втім, у старшокласників 

загальноосвітньої школи висока частка юнаків та дівчат із низьким рівнем 

(45,3%). У представників ліцею та студентів показник в даному рівні дещо 

нижче (від 26,2% до 30% відповідно). Результат показує нам, що досить багато 

старшокласників, які навчаються в загальноосвітньому закладі не задоволені 

своєю зовнішністю, тобто бачення в собі недоліків більше ніж переваг. Це може 

впливати на поведінку, побудову стосунків з своїми однолітками.  

Показник «очікування ставлення інших» переважно представлений 

середнім рівнем в усіх групах досліджуваних (від 40% до 56,6%). Високі 

показники за даною шкалою простежуються лише у юнаків та дівчат, які 

навчаються у ліцеї (44,8%) та у студентів (40%). Такі показники вказують на те, 

що у більшості представників юнацтва із ліцею, що є спеціалізованим закладом 

та студентів передбачається симпатія і повага до себе і до іншого, і очікування 

взаємної симпатії. Це певний рівень самосприйняття, який характерний для 

більш розвинених особистостей. В менш розвиненому варіанті такої поваги до 

іншого немає, очікується ворожість. Далі, свідома відсутність поваги до себе, 

антипатія до іншого, очікується зневага. Юнаків і дівчат, які мають низький 

рівень за даною шкалою невеликий відсоток, але зустрічається серед 

старшокласників загальноосвітнього закладу (20,8%) та серед студентів (20%), 

найменший відсоток серед старшокласників ліцею (5,8%).  

Показник «інтегральне самоставлення» переважно представлений 

середнім рівнем (від37,3% до 39,1% ) у старшокласників загальноосвітньої 

школи та ліцею відповідно) та (60%) серед студентів, проте у юнаків та дівчат 

ліцею значна частка досліджуваних із низьким рівнем (41%). 
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Отже, старшокласники загальноосвітньої школи (КЗШ №126) виявляють 

переважно середній та низький рівень (відповідно 44,4% та 33,9%) за 

показником «здатність розуміти себе». Тобто, найчастіше юнаки та дівчата, які 

навчаються в старших класах потребують більшої уваги з боку педагогічного 

колективу, шкільної психологічної служби стосовно становлення саморозуміння, 

бо це є перспективний шлях психолого-педагогічної профілактики, коли 

старшокласники навчаються не чинити шкоду собі, бути стійкими до негативних 

впливів середовища, організовувати свій життєвий шлях у відповідності зі 

своїми цілями, цінностями, прагнуть знайти своє місце в житті, 

самореалізуватися. 

Проте за шкалою «самоповага» учні старших класів цієї школи виявляють 

середній (65,2%) та високий (17,4%) рівень. Простежується стійка тенденція до 

поважливого ставлення до себе, тобто помічати в собі те, що усвідомлюється як 

цінне і важливе. В першу чергу – свої потреби, емоції, життєві цінності. А це все 

створює ту внутрішню етику, яка дозволяє перебувати в рамках (само)поваги. 

Самоповага є також вагомим чинником, що сприяє розвитку 

самоорганізації та особистісної цілісності у юнаків та дівчат. Цікаво, що 

ставлення до власної зовнішності полярно розподіляється у респондентів цієї 

вибірки. Так, (40%) досліджуваних виявляють високий рівень й (45,3 %) 

демонструють низький рівень за даною шкалою. В цілому позитивне 

сприймання зовнішнього образу є суттєвою передумовою упевненості у собі. 

Майже однаковий розподіл на прийняття та неприйняття власного фізичного «Я-

образу» свідчить про нерозуміння й надкритичне сприйняття себе. Переважно 

середній (56,6%) та високий (22,6%) рівень «очікування ставлення інших» 

свідчить про те, що в цілому передбачається позитивне ставлення до себе і до 

іншого, і очікування взаємної симпатії. Можна вважати, що такі показники 

характерні для більш розвинених особистостей, оскільки це певний рівень 

самосприйняття. 

Стосовно результатів за шкалою «інтегральне самоставлення» у 

респондентів цієї вибірки також переважає середній (37,3%) та високий (38,2%) 
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рівні. В цілому, досліджувані юнаки та дівчата загальноосвітнього закладу (КЗШ 

№126) приймають себе, знаючи як позитивні так і негативні сторони своєї 

особистості, що відповідає інтегральній оцінці власного «Я».  

Отже, за методикою В.Століна старшокласники загальноосвітньої школи 

(КЗШ №126) в цілому виявляють позитивне ставлення до себе, хоча виявляють 

іноді нерозуміння власних мотивів та надкритичне ставлення до свого фізичного 

«Я-образу».  

Старшокласники ліцею (КОЛІ) виявляють переважно високий (41,6%) та 

середній (35%) рівень «здатності розуміти себе», це вказує на зацікавленість 

власною особистістю, на інтерес до власних думок та почуттів, бажання 

розуміти себе, вдосконалюватись. Втім, потребує уваги той факт, що (58,8%) 

юнаків та дівчат демонструють низький рівень «самоповаги». Це вказує на 

негативне ставлення суб′єкта до власних особистісних надбань. Аналітичність та 

рефлективність респондентів цієї вибірки свідчить про схильність до 

самозанурень й надкритичності, що не сприяє позитивному самоставленню й 

шкодить розвитку особистісної цілісності. Хоча «симпатія до своєї 

зовнішності» переважно середнього рівню (50,4%), що позитивно впливає на 

упевненість у собі. За шкалою «очікування ставлення інших» юнаки та дівчата, 

які навчаються в ліцеї (КОЛІ) виявили переважно середній (49,4%) та високий 

(44,8%) рівень, це також як і у старшокласників загальноосвітньої школи 

свідчить про те, що в цілому передбачається позитивне ставлення до себе і до 

іншого, і очікування взаємної симпатії. Водночас, надкритичне ставлення до 

себе, що віддзеркалюється на показнику «інтегральне самоставлення», (39,1%) 

виявляють середній рівень, а ( 41%) низький рівень. Емпіричні дані за шкалою 

«інтегральне самоставлення» у групі ліцеїстів свідчать про певні труднощі 

щодо розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці власне за даним 

показником. 

Студенти-майбутні психологи виявляють переважно середній рівень 

(80%) «саморозуміння», що відображає відчуття цінності власної особистості у 

сполученні з кризовістю юнацької самосвідомості. Проте показники 
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«самоповаги», виявлені серед респондентів перебувають на низькому рівні 

(60%), що схоже на показники  старшокласників, які навчаються в ліцеї (КОЛІ). 

Можна засвідчити, що розвинені аналітичні та рефлективні уміння не завжди 

сприяють поважливому ставленню до себе. Також більша частка студентів 

виявляють середній рівень (50%) «симпатії до власної зовнішності». Варто 

відзначити, що у студентів – майбутніх психологів «очікування ставлення до 

себе» середнього (40%) та високого (40%) рівню. Схожа тенденція із 

старшокласниками ліцею (КОЛІ), коли передбачається  надкритичне ставлення 

до себе й очікування, що інші будуть виявляти ціннісне ставлення до них. Однак, 

за методикою В.Століна «очікування ставлення інших» є прихованим 

самоставленням. Отже, не зважаючи на неповагу до себе у великої кількості 

студентів – майбутніх психологів можна відзначити  наявність позитивного 

ставлення до себе як до самостійної, вольової та надійної людини. «Інтегральне 

самоставлення» – за даною шкалою студенти – майбутні психологи також 

виявляють переважно середній рівень (60%). Тобто у досліджуваних виявляється 

тенденція до переважання об’єктивного самоставлення. 

Узагальнюючи вищезазначене слід окреслити те, що юнаки та дівчата, які 

прийняли участь в діагностичному дослідженні переважно виявляють позитивне 

самоставлення, ціннісне ставлення до власного «Я».  

Старшокласники загальноосвітньої школи (КЗШ №126) 

характеризуються: упевненістю в собі, позитивним інтегральним 

самоставленням, проте почуття провини заважає розвитку особистісної 

цілісності.  

Старшокласники, які навчаються в ліцеї (КОЛІ) виявляють такі 

особливості: упевненість в собі, самоприйняття, здатність розуміти себе й 

очікуване позитивне ставлення інших, які сприяють розвитку особистісної 

цілісності в юнацькому віці. Хоча недостатній рівень самопоавги, інтегрального 

самоставлення утворюють перешкоди щодо становлення зазначеного утворення.  

Студенти майбутні психологи виявляють самоприйняття, позитивне 

ставлення й очікування позитивного ставлення з боку інших, що сприяють 
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розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці, проте почуття провини не 

відповідає умовам становлення такого утворення, що є вагомою передумовою та 

чиником розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці. Проте, учні КОЛІ 

потребують більшої уваги з приводу корекції самоставлення. 

Упродовж теоретичного дослідження нами виявлено, що особистісна 

цілісність осіб юнацького віку взаємпопов’язана із особливостями локус 

контролю особистості, тому нами було застосовано методику «Тест 

смисложиттєвих орієнтацій» Д. Леонтьєва. Результати надано у таблиці 2.5. 

 

 

Таблиця 2.5. 

 

Представленість Локус контролю особистості  

(за методикою  Д. Леонтьєва) (у відсотках) 

 

 Локус контролю-Я Локус контролю-життя 

Загалом по вибірці 

N = 476 

В – 21  С – 60 

Н – 19 

В – 30  С – 41 

Н – 29 

Учні КЗШ № 126, 10-11 

кл N = 115 

В – 19  С – 60 

Н – 21 

В – 29  С – 50 

Н – 21 

КОЛІ 10-11 кл 

N = 341 

В – 23  С – 59 

Н – 18 

В – 24  С – 55 

Н – 21 

Студенти 

N = 20 

В – 23  С – 60 

Н – 17 

В – 29  С – 51 

Н – 20 

 

 

Результати надані у таблиці свідчать про те, що переважно, за загальною 

вибіркою, досліджувані виявляють тенденцію до Локус контролю-життя, або 

керованість життям (намагаються брати відповідальність за власні рішення та 

життя). Втім, сприймають себе сильними, тобто виявляють Локус контролю-Я 

(хазяїн життя). Даний показник, за результатами теоретичних досліджень, 

передусім, В. Рибалка і Л. Помиткіної (конгруентність особистості), є суттєвим у 

структурі особистісної цілісності. 
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Представники юнацтва, які приймали участь в дослідженні, а саме 

старшокласники загальноосвітньої школи, ліцеїсти та студенти 1 курсу 

виявляють переважно середній рівень Локус контролю-Я (хазяїн життя) (від 

59% до 60%), тобто це свідчить про те, що люди вважають себе досить сильними 

особистостями, які мають достатню свободу вибору, щоб будувати своє життя 

відповідно до своїх цілей, задач та мають уявлення про сенс життя. Високі бали 

мають схожу характеристику з попереднім описом середнього рівня. Показники 

за високим рівнем невеликі, але трохи більше таких юнаків та дівчат серед 

старшокласників ліцею та студентів (по 23%). Низькі результати свідчать про те, 

що людина не вірить у себе, в свої сили контролювати події свого життя. Більше 

таких осіб серед старшокласників загальноосвітньої школи (21%) з невеликим 

відривом від них інші досліджувані, ліцеїсти (18%) та студенти (17%).  

Стосовно показників Локус контролю-життя або керованість життям 

ми знову спостерігаємо, що переважає середній рівень у всіх групах 

досліджуваних (від 50% до 55%). Значно менший відсоток у високому рівні, але 

результат трохи вище у старшокласників загальноосвітньої школи та студентів 

(по 29%) і знижується у юнаків та дівчат, які навчаються в ліцеї (24%).  Люди, 

які мають показники високого або середнього рівня переконані в тому, що 

людина може контролювати своє життя, вільно приймати рішення і втілювати їх 

в життя. Низький рівень говорить про те, що людина з таким результатом 

вважає, що життя не підвладне свідомому контролю, що свобода ілюзорна, і 

безглуздо щось загадувати на майбутнє. Серед юнаків та дівчат, які брали участь 

у дослідженні таких (від 20% до 21%) і є вони серед всіх груп. 

Втім, учні КЗШ № 126 виявляють переважно середній та низький рівень 

Локус контролю-Я (хазяїн життя), а також середній та високий рівень Локус 

контролю-життя або керованість життям. Тобто, переважно, виявляють 

прагнення щодо відповідальності за власні рішення, ніж відчувають власну силу. 

Однак, учні КОЛІ, водночас, виявляють середній та високий рівень, як 

Локус контролю-життя або керованість життям, так Локус контролю-Я 

(хазяїн життя). Тобто, відчувають силу, упевненість у собі й відповідальність 
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за власні рішення. Даний показник є суттєвим у структурі особистісної 

цілісності особистості юнацького віку, навіть є показовим щодо сформованості 

властивості, що ми вивчаємо. 

В групі студентів майбутніх психологів переважає тенденція щодо 

уявлення про себе як про сильну особистість, котра володіє свободою вибору, 

організує власне життя у відповідності із запланованими проектами. Окрім 

цього, саме майбутні психологи, переважно, переконані в тому, що керують 

життям та власними рішеннями.  

Тобто, студенти − майбутні психологи виявляють схильність щодо 

упевненості в собі й відчувають здатність управляти власним життям й брати на 

себе відповідальність за власні рішення. Емпіричні дані за показниками «Локус 

контролю-Я» й «Локус-контролю життя» демонструють, що, власне, студенти 

− майбутні психологи виявляють тенденцію щодо розвитку особистісної 

цілісності. 

Отже, показники «Локус контролю-Я» й «Локус контролю життя» 

сприяють осмисленості життєдіяльності юнаків та дівчат й в такий спосіб 

розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці. 

З метою виявлення особливостей рівня домагань особистості, як вагомої 

складової особистісної цілісності, а також специфіки її мотиваційної структури, 

було задіяно «Методику оцінки рівня домагань особистості» В. Гербачевського.  

 

Таблиця 2.6. 

 

Специфіка взаємодії особистісної цілісності й мотиваційної структури 

особистості у досліджуваних юнацького віку 

(методика оцінки рівня домагань особистості В. Гербачевського) (у балах) 

 

Мотиваційна структура особистості Учні 
КЗШ 

№126, 
10-11 кл 
N = 115 

Учні 
КОЛІ  

10-11 кл 
 

N = 341 

Студенти 
 
 
 

N = 20 
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Ядро мотиваційної сфери особистості 
(компоненти, що спонукують  

до діяльності) 

Перша група 

К1 – внутрішній мотив 12-с 12-с 14-с 
К2 – пізнавальний мотив 15-с      14-с 15-с 
К3 – мотив запобігання 9-н 10-с 11-с 
К4 – змагальний мотив 12-с 13-с 14-с 
К5 – мотив до зміни діяльності 13-с 14-с 15-с 
К6 – мотив самоповаги 14-с 15-с 16-с 

Компоненти, що демонструють стан 
справ на теперішній момент 

Друга група 

К7 – надання особистісної значущості 
результатам діяльності 

9-н 10-с 11-с 

К8 – рівень складності завдання 6-н 7-н 6-н 
К9 – прояв вольового зусилля 12-с 13-с 12-с 
К10 – оцінка рівню досягнутих результатів 10-с 11-с 10-с 
К11 – оцінка власного потенціалу 13-с 15-с 14-с 

Компоненти, пов’язані із 
прогнозувальними оцінками діяльності 

Третя група 

К12 – рівень мобілізації зусиль, що 
необхідні для досягнення цілей діяльності 

14-с 13-с 14-с 

К13 – очікуваний рівень результатів 
діяльності 

8-н 10-с 9-н 

Компоненти, пов’язані із  причинними 
факторами діяльності 

Четверта група 

К14 – закономірність результатів 14-с 16-с 15-с 
К15 – ініціативність 13-с 12-с 14-с 

 

низький рівень  3 – 9 б.,  

середній рівень 10 – 16 б.,  

високий рівень 17 – 21 б. 

Результати дослідження специфіки мотиваційної структури у 

старшокласників загальноосвітньої школи (КЗШ №126) виявили переважно 

середній рівень сформованості компонентів, що спонукають до діяльності, 

мотивів першої групи, а саме: внутрішній мотив, пізнавальний мотив, 

змагальний, мотив до зміни діяльності, мотив самоповаги, окрім мотиву 

запобігання, що представлений низьким рівнем. Тобто, в цілому учні спрямовані 

на пізнання і зацікавлені результатами власної діяльності, виявляють внутрішній 

потяг до саморозвитку й схильні до конкуренції, не мають остраху виявити 

низький результат, а також наслідків, що пов’язані з цим.  
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За компонентами, що характеризують стан справ на теперішній 

момент й увійшли до другої групи, учні демонструють низький рівень надання 

особистісної значущості результатам діяльності, а також низький рівень за 

рівнем складності завдання, такі показники можуть свідчити про те, що 

старшокласники загальноосвітньої школи (КЗШ №126) не надають значимості 

своїм вчинкам, не відчувають почуття впевненості у власній винятковій 

значущості та мають певні труднощі з правильною організацією навчального 

процесу. За проявом вольового зусилля й оцінкою рівню досягнутих результатів 

та оцінкою власного потенціалу спостерігається середній рівень. Тобто можна 

говорити про те, що вольові якості – самостійність, рішучість, наполегливість, 

завзятість, витримка, самовладання, як невід′ємні ознаки особистості, необхідно 

ще розвивати для успішної діяльності в житті і спілкуванні з іншими людьми. Не 

завжди юнаки та дівчата, які навчаються в загальноосвітньому закладі (КЗШ 

№126) готові бути відповідальними, психологічно вільними і незалежними, 

здатними працювати над розкриттям та примноженням своїх внутрішніх 

можливостей. 

За складовими, що демонструють компоненти, пов’язані із 

прогнозувальними оцінками діяльності та увійшли до третьої групи, а саме: 

середній рівень мобілізації зусиль, що необхідні для досягнення цілей діяльності 

й низький показник очікуваного рівню результатів діяльності. Тобто, юнаки та 

дівчата намагаються спрямовувати зусилля, що необхідні для результативності 

діяльності, проте більше стримуються острахом невдачі, ніж сподіваються на 

успіх. 

За складовими, які виявляють компоненти, пов’язані із причинними 

факторами діяльності, що утворюють четверту групу мотивів, а саме: 

закономірність результатів, ініціативність, учні переважно демонструють 

середній рівень. Тобто, старшокласники загальноосвітньої школи (КЗШ №126) 

активізують власні зусилля, певною мірою розуміють власні можливості й 

очікують на закономірність результатів, але не завжди проявляють сміливість, 
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енергійність  та рішуче бажання щось розпочати або перетворити, подати нові 

ідеї і діяти не під впливом чиїх то вказівок. 

Таким чином, сформованість провідних мотивів у старшокласників 

загальноосвітнього закладу (КЗШ №126), а саме: пізнавальний мотив, який 

проявляється у зацікавленості результатами власної діяльності; закономірність 

результатів, тобто розуміння власних можливостей; мобілізація зусиль, що 

необхідні для досягнення цілей діяльності сприяють розвитку особистісної 

цілісності в юнацькому віці.  

Проте недостатній рівень розвитку мотивів: запобігання; надання 

особистісної значущості результатам діяльності; рівень складності завдання; 

очікуваний рівень результатів діяльності (коли досліджувані  не надають 

значимості своїм вчинкам, не відчувають почуття впевненості у власній 

винятковій значущості та мають певні труднощі з правильною організацією 

навчального процесу) уповільнюють становлення особистісної цілісності в 

юнацькому віці. 

Результати дослідження мотиваційної сфери старшокласників ліцею 

(КОЛІ) дозволяють визначити, що компоненти, які спонукують до діяльності 

й утворюють ядро мотиваційної сфери особистості, увійшли до першої групи, 

переважно представлені середнім рівнем. Тобто, юнаки та дівчата, в цілому 

виявляють потребу до діяльності, внутрішні мотиви, що спонукують пізнання, 

намагання перемагати, поважливе ставлення до себе та інших. 

За компонентами, що характеризують стан справ на теперішній 

момент й увійшли до другої групи, учні демонструють власне ставлення до 

результатів діяльності, бажання спрямовувати вольові зусилля й об’єктивне 

ставлення до досягнутих результатів, адекватне оцінювання власних результатів, 

втім також, як і старшокласники загальноосвітнього закладу (КЗШ №126) 

побоюються помилок, що стримує успішність. 

За складовими, що демонструють компоненти, пов’язані із 

прогнозувальними оцінками діяльності та увійшли до третьої групи: маємо 

показники середнього рівня мобілізації зусиль, що необхідні для досягнення 
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цілей діяльності й середній рівень очікуваного рівню результатів діяльності. 

Таким чином, юнаки та дівчата, які навчаються у ліцеї (КОЛІ) намагаються 

спрямовувати зусилля, що необхідні для результативності діяльності, 

сподіваються на успіх, але не повною мірою розуміють як будуть добиватися 

очікуваних результатів. 

За складовими, які виявляють компоненти, пов’язані із причинними 

факторами діяльності, що утворюють четверту групу мотивів: закономірність 

результатів, ініціативність, учні переважно демонструють середній рівень. 

Тобто, юнаки та дівчата, які навчаються в ліцеї (КОЛІ)  активізують власні 

зусилля, певною мірою розуміють власні можливості й очікують на 

закономірність результатів, але не завжди проявляють сміливість, енергійність  

та рішуче бажання щось розпочати або перетворити, подати нові ідеї і діяти не 

під впливом чиїх то вказівок. Такі результати демонструють і старшокласники 

загальноосвітнього закладу (КЗШ №126). 

Отже, досліджувані ліцеїсти (КОЛІ) виявляють сформовану мотиваційну 

сферу (переважає середній рівень розвитку структурних складових, що можна 

вважати  показником психологічної норми зазначених компонентів мотиваційної 

сфери особистості, оскільки мотивація є рушійною силою, яка активізує психічні 

функції, спонукає індивіда до дії та досягнення поставленої мети). Варто 

відмітити, що сформованість даної сфери є суттєвою основою для розвитку 

особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Результати дослідження специфіки мотиваційної структури у студентів -  

майбутніх психологів свідчать про те, що компоненти, які спонукають до 

діяльності й утворюють ядро мотиваційної сфери особистості, увійшли до 

першої групи, представлені середнім рівнем. Тобто, студенти-майбутні 

психологи, в цілому виявляють потребу до діяльності, внутрішні мотиви 

(захопленість та задоволення від своєї справи, від самого процесу навчання), що 

спонукують до пізнання, намагання набувати знань та умінь, поважливе 

ставлення до себе та інших. На основі прагнення до самоствердження в деяких 
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ситуаціях можуть діяти так, щоб уникнути невдачі, особливо якщо цей результат 

дійсно сприймається і оцінюється іншими людьми. 

Оскільки середній рівень можна вважати показником психологічної норми 

зазначених компонентів мотиваційної сфери особистості, ми можемо говорити 

про достатню сформованість провідних мотивів, які увійшли до першої групи 

компонентів, що спонукають до діяльності і є суттєвими чинниками особистісної 

цілісності в юнацькому віці. 

За компонентами, що характеризують стан справ на теперішній 

момент й увійшли до другої групи студенти виявляють ціннісне ставлення до 

результатів діяльності, намагання спрямовувати вольові зусилля й об’єктивне 

ставлення до досягнутих результатів, також адекватне оцінювання власних 

результатів, втім, як і попередні групи досліджуваних побоюються помилок, що 

стримує успішність. Зазначена властивість пов’язана із відповідальним 

ставленням до діяльності. 

За складовими, що демонструють компоненти, пов’язані із 

прогнозувальними оцінками діяльності та увійшли до третьої групи студенти 

виявляють середній рівень мобілізації зусиль, що необхідні для досягнення цілей 

діяльності й низький показник очікуваного рівню результатів діяльності. Таким 

чином, студенти - майбутні психологи намагаються спрямовувати зусилля, що 

необхідні для результативності діяльності, втім побоюються помилок й неуспіху, 

особливо якщо результат діяльності дійсно сприймається і оцінюється іншими 

людьми. Студенти виявляють основи професійного мислення й є певний острах 

нашкодити у професійній діяльності. В даному контексті зазначені мотиваційні 

передумови розвитку особистісної цілісності є виправданими. 

За складовими, які виявляють компоненти, пов’язані із причинними 

факторами діяльності, що утворюють четверту групу мотивів, а саме: 

закономірність результатів, ініціативність, студенти переважно демонструють 

середній рівень. Тобто, майбутні психологи активізують власні зусилля на 

досягнення успіху й очікують на його закономірність, але не завжди проявляють 

сміливість, енергійність  та рішуче бажання щось розпочати або подати нові ідеї 
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і діяти не під впливом чиїх то вказівок, а усвідомлено, не боячись зробити 

перший крок і самостійно прийняти рішення. Схожі результати демонструють і 

старшокласники як загальноосвітнього закладу (КЗШ №126) так і ліцеїсти 

(КОЛІ). 

Таким чином, сформованість провідних мотивів: внутрішній мотив, 

пізнавальний мотив, мотив до зміни діяльності, мотив самоповаги, прояв 

вольового зусилля, оцінка рівню досягнутих результатів, оцінка власного 

потенціалу, закономірність результатів, ініціативність сприяє розвитку 

особистісної цілісності в юнацькому віці у студентів - майбутніх психологів. В 

усіх групах досліджуваних зазначені показники представлені в нормі (середній 

рівень). 

Для з’ясування особливостей ціннісних орієнтації особистості та їх 

взаємодії із особистісною цілісністю юнаків та дівчат ми застосували методику 

«Рівень співвідношення «цінності» і «доступності» в різних життєвих сферах», 

розроблену Е.Фанталовою.  

Важливими показниками за методикою Е. Фанталової є: «внутрішній 

конфлікт» (ВК), «внутрішній вакуум» (ВВ) і «нейтральна зона» (НЗ). Стан ВК – 

це, перш за все, стан «розриву» в системі «свідомість – буття», а саме стан між 

потребою в досягненні внутрішньо значимих цінностей і можливістю такого 

досягнення в реальності. Згідно термінології параметрів методики, значне 

перевищення Ц над Д (більш 4-х) вказує на наявність ВК в тій або іншій 

життєвій сфері, а аналогічне перевищення Д над Ц – на наявність ВВ, тобто на 

«надмірність» присутності чого-небудь за відсутності інтересу до цього в житті, 

в конкретній ситуації. Окрім того, поняття  «нейтральна зона» (НЗ), коли Ц і Д 

достатньою мірою збігаються (– 3 < Ц – Д < + 3), при цьому внутрішньої 

дисгармонії у відповідних сферах не спостерігається. 

Відтак, з’ясуємо кількісні та якісні характеристики для ВК, ВВ и НЗ. Так, 

ВК: Ц – Д ≥ 4, коли Ц↑ Д↓ (Ц > Д). Стан, коли ціннісний об’єкт малодосягнений 

або, навіть, навпаки, недосягений зовсім, «бажане» не співпадає з «реальним», 

значущі потреби й цінності знаходяться у стані блокування.  
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ВВ: Д – Ц ≥ 4, когда Ц↓ Д↑ (Ц < Д). Стан, коли доступний об’єкт не є 

цікавим, може супроводжуватись відчуттям «внутрішнього баласту», 

«надмірності присутності» небажаності, внутрішньої порожнечі.  

НЗ: |Ц – Д| < 4, коли Ц ≈ Д або Ц = Д. Безконфліктний, спокійний стан, де 

«бажане» й «реальне» повністю або частково співпадають, гармонійно 

врівноважені у внутрішньому світі суб’єкта. Стан, коли значущі потреби в 

цілому задоволені, а цінності реалізовані. 

Результати діагностування системи цінностей та їх доступності у осіб 

юнацького віку за методикою Е. Фанталової надано у таблиці 2.7. 

 

Таблиця 2.7. 

Система цінностей та їх доступності у осіб юнацького віку  

(методика Е. Фанталової) 

 

Цінності Цінність (ієрархія 

цінностей) 

Доступ 

ність (ієрархія 

доступностей) 

Розбіж- 

ність 

В
К

/ 
В

В
/ 

Н
З

 

   

1. Активне, 

діяльне життя  

10 3 Ц-Д ≥ 4 ВК 

2. Здоров’я 2 6 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

3. Цікава робота 7 9  |Ц-Д| < 

4  

НЗ 
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Таблиця 2.7. (продовження) 

 

Цінності Цінність (ієрархія 

цінностей) 

Доступність 

(ієрархія 

доступностей) 

Розбіж 

ність В
К

/ 
В

В
/ 

Н
З

 

   

4. Краса 

природи, 

мистецтва 

11 7 Ц-Д ≥4 ВК 

5. Любов 1 5 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

6. Матеріально-

забезпечене   

життя  

6 11 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

7. Наявність 

вірних друзів 

4 1 |Ц-Д| < 4 НЗ 

8. Упевненість у 

собі 

5 2 |Ц-Д| < 4 НЗ 

9. Пізнання 9 4 Ц-Д ≥4 ВК 

10. Свобода 

(незалежність у 

вчинках, діях) 

3 8 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

11. Щасливе 

сімейне життя 

3 10 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

12. Творчість 8 8 |Ц-Д| < 4 НЗ 

 

Примітка: Загалом по вибірці 476 

 

За загальною вибіркою у юнаків та дівчат внутрішній конфлікт (ВК) має 

прояв у таких сферах життя, а саме: активне, діяльне життя (№1); краса 

природи, мистецтва (№4); пізнання (№9). Тобто, переживання зазначених 

цінностей відзначається, як малодосягненими або, навіть, навпаки, недосягеними 
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зовсім, «бажане» не співпадає з «реальним», значущі потреби й цінності 

знаходяться у стані блокування. Тобто, активне, діяльне життя, переживання 

краси природи й мистецтва, можливість насолоджуватись процесом пізнання 

виявляється заблокованими у більшості юнаків та дівчат. Звісно, що наявність 

внутрішнього конфлікту за базовими цінностями перешкоджає утворенню 

особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Внутрішній вакуум (ВВ), стан коли доступний об’єкт не є цікавим, може 

супроводжуватись відчуттям «внутрішнього баласту», «надмірності 

присутності», небажаності, внутрішньої порожнечі охоплює такі сфери життя 

особистості юнацького віку: здоров’я (№2), любов (№5), матеріально-

забезпечене життя (№6), свобода (незалежність у вчинках, діях) (№10), 

щасливе сімейне життя (№11). На думку юнаків та дівчат перераховані цінності 

є доступними, але такими, що не зацікавлюють. Деякі сфери не привертають 

уваги внаслідок недоступності (матеріально-забезпечене життя), хоча у 

реальності усі представлені цінності набувають такої значущості, коли 

особистість починає розуміти їх відсутність або недоступність. Отже, наявність 

внутрішнього вакууму, що пов’язаний із такими важливими сферами життя 

особистості юнацького віку унеможливлює розвиток особистісної цілісності. 

Нейтральна зона (НЗ), або безконфліктний, спокійний стан, де «бажане» 

й «реальне» повністю або частково співпадають, гармонійно врівноважені у 

внутрішньому світі суб’єкта. Стан, коли значущі потреби в цілому задоволені, а 

цінності реалізовані. Такий стан характерний у сприйманні юнаками та 

дівчатами таких сфер життя, як цікава робота (№3), наявність вірних друзів 

(№7), упевненість у собі (№8), творчість (№12). Окреслені цінності, що 

сприяють гармонізації особистості здійснюють позитивний вплив на розвиток 

особистісної цілісності в юнацькому віці.  

Результати системи цінностей та їх доступності у учнів загальноосвітньої 

школи (КЗШ 126) за методикою Е. Фанталової надано у таблиці 2.8. 
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Таблиця 2.8. 

Система цінностей та їх доступності у осіб юнацького віку  

учні КЗШ №126 (методика Е. Фанталової) 

 

Цінності Цінність 

(ієрархія 

цінностей) 

Доступ 

ність 

(ієрархія 

доступностей) 

Розбіж- 

ність 

В
К

/ 
В

В
/ 

Н
З

 

 

1. Активне, діяльне життя  9 2 Ц-Д ≥ 4 ВК 

2. Здоров’я 4 8 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

3. Цікава робота 8 9  |Ц-Д| < 4  НЗ 

4. Краса природи, мистецтва 10 6 Ц-Д ≥4 ВК 

5. Любов 2 6 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

6. Матеріально-забезпечене 

життя 

7 11 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

7. Наявність вірних друзів 3 2 |Ц-Д| < 4 НЗ 

8. Упевненість у собі 4 3 |Ц-Д| < 4 НЗ 

9. Пізнання 10 6 Ц-Д ≥4 ВК 

10. Свобода (незалежність у 

вчинках, діях) 

2 7 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

11. Щасливе сімейне життя 3 9 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

12. Творчість 7 8 |Ц-Д| < 4 НЗ 

 

Примітка: Загалом по вибірці КЗШ N = 115 

 

За загальною вибіркою старшокласників загальноосвітньої школи (КЗШ 

№ 126) внутрішній конфлікт (ВК) має прояв у таких сферах життя, а саме: 

активне, діяльне життя (№1), краса природи, мистецтва (№4), пізнання №9), 

тобто як у загальній вибірці превалюють схожі тенденції, власне внутрішній 

конфлікт заторкує властиві загальній вибірці цінності. Таким чином, учні 

загальноосвітньої школи (КЗШ №126) також відчувають труднощі у розвитку 

особистісної цілісності за окресленими показниками. 
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 Внутрішній вакуум (ВВ) у юнаків та дівчат загальноосвітнього закладу 

(КЗШ №126) пов’язаний із цінностями: здоров’я (№2), любов (№5), матеріально-

забезпечене життя (№6), проте додаються сфери життя, що є важливими – 

свобода (незалежність у вчинках, діях) (№10), щасливе сімейне життя (№11). 

Так, учням загальноосвітньої школи (КЗШ №126) не суттєвими є цінності 

незалежності й спрямованості на сімейні цінності. В такий спосіб, зазначені 

показники мотиваційно-ціннісної сфери юнаків та дівчат унеможливлюють 

розвиток особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Нейтральна зона (НЗ), або безконфліктний, спокійний стан поєднує 

мотиваційно-ціннісні аспекти особистості: цікава робота (№3), наявність вірних 

друзів (№7), упевненість у собі (№8), творчість (№12), тобто схожі із загальною 

вибіркою сфери життя особистості юнацького віку. Нейтральна зона, що сприяє 

гармонізації особистості має позитивний вплив на розвиток особистісної 

цілісності в юнацькому віці.  

Результати системи цінностей та їх доступності у учні ліцею (КОЛІ) за 

методикою Е. Фанталової надано у таблиці 2.9. 

 

Таблиця 2.9. 

 

Система цінностей та їх доступності у осіб юнацького віку  

учні КОЛІ (методика Е. Фанталової) 

 

Цінності Цінність 

(ієрархія 

цінностей) 

Доступ 

ність 

(ієрархія 

доступностей) 

Розбіж- 

ність 

В
К

/ 
В

В
/ 

Н
З

 

 

1. Активне, діяльне життя  10 6 Ц-Д ≥ 4 ВК 

2. Здоров’я 9 5 Ц-Д ≥ 4 ВК 

3. Цікава робота 8 4 Ц-Д ≥ 4  ВК 

4. Краса природи, мистецтва 7 3 Ц-Д ≥4 ВК 

5. Любов 5 9 Д-Ц ≥ 4 ВВ 
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Таблиця 2.9. (продовження) 

Цінності Цінність 

(ієрархія 

цінностей) 

Доступ 

ність 

(ієрархія 

доступностей) 

Розбіж- 

ність 

В
К

/ 
В

В
/ 

Н
З

 

 

6. Матеріально-забезпечене 

життя 

6 10 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

7. Наявність вірних друзів 3 3 |Ц-Д| < 4 НЗ 

8. Упевненість у собі 9 5 Ц-Д ≥ 4  ВК 

9. Пізнання 5 1 Ц-Д ≥4 ВК 

10. Свобода (незалежність у 

вчинках, діях) 

4 9 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

11. Щасливе сімейне життя 3 4 |Ц-Д| < 4 НЗ 

12. Творчість 6 7 |Ц-Д| < 4 НЗ 

 

Примітка: Загалом по вибірці КОЛІ N = 341 

 

За загальною вибіркою старшокласників ліцею (КОЛІ) внутрішній 

конфлікт (ВК) має прояв у таких сферах життя, а саме: активне, діяльне життя 

(№1), здоров’я (№2), цікава робота (№3), краса природи, мистецтва (№4), 

упевненість у собі (№8), пізнання (№9), тобто базові цінності підпадають у сферу 

внутрішнього конфлікту юнаків та дівчат, які навчаються у ліцеї (КОЛІ). 

Внутрішній конфлікт, пов′язаний із зазначеними цінностями не сприяє розвитку 

особистісної цілісності в юнацькому віці.  

Внутрішній вакуум (ВВ) у старшокласників ліцею (КОЛІ) пов’язаний із 

цінностями: любов (№5), матеріально-забезпечене життя (№6), свобода 

(незалежність у вчинках, діях) (№10), такі цінності незначущими для ліцеїстів, 

тому можуть спричиняти відчуття порожнечі. Такий стан, пов’язаний з 

важливими ціннісними орієнтаціями юнаків та дівчат також заважає розвитку 

особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Нейтральна зона (НЗ), або безконфліктний, спокійний стан пов’язаний з 

такими цінностями: наявність вірних друзів (№7),  щасливе сімейне життя 



133 

(№11) й творчість (№12). Акцентовані ціннісні орієнтації утворюють підгрунтя 

задля розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці через гармонізацію 

внутрішнього світу особистості.  

Результати системи цінностей та їх доступності у студентів - майбутніх 

психологів за методикою Е. Фанталової надано у таблиці 2.10. 

 

Таблиця 2.10. 

 

Система цінностей та їх доступності у студентів - майбутніх психологів  

(методика Е. Фанталової) 

 

Цінності Цінність 

(ієрархія 

цінностей) 

Доступ 

ність 

(ієрархія 

доступностей) 

Розбіж- 

ність 

В
К

/ 
В

В
/ 

Н
З

 

 

1. Активне, діяльне життя  9 10 |Ц-Д| < 4  НЗ 

2. Здоров’я 5 9 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

3. Цікава робота 7 8  |Ц-Д| < 4  НЗ 

4. Краса природи, мистецтва 6 2 Ц-Д ≥4 ВК 

5. Любов 10 6 Ц-Д ≥4 ВК 

6. Матеріально-забезпечене 

життя 

6 10 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

7. Наявність вірних друзів 4 3 |Ц-Д| < 4 НЗ 

8. Упевненість у собі 6 4 |Ц-Д| < 4 НЗ 

9. Пізнання 9 5 Ц-Д ≥4 ВК 

10. Свобода (незалежність у 

вчинках, діях) 

5 4 |Ц-Д| < 4 НЗ 

11. Щасливе сімейне життя 4 10 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

12. Творчість 8 8 |Ц-Д| < 4 НЗ 

Примітка: Загалом по вибірці студенти N =20  

За загальною вибіркою студентів першокурсників майбутніх психологів 

внутрішній конфлікт (ВК) має прояв у таких сферах життя: краса природи, 
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мистецтва (№4), любов (№5), пізнання (№9). Тобто, переживання зазначених 

цінностей відчувається, як таке, що є недосяжним й значущі потреби та цінності 

знаходяться у стані блокування. 

Внутрішній вакуум (ВВ), стан коли доступний об’єкт не є цікавим, 

охоплює такі сфери життя особистості юнацького віку: здоров’я (№2), 

матеріально-забезпечене життя (№6), щасливе сімейне життя (№11). 

Перераховані цінності не є актуальними для студентів першого курсу й 

вважаються ними доступними але не важливими. Проте, наявність стану 

внутрішнього вакууму, пов’язаного із мотиваційно-ціннісними складовими 

особистості перешкоджає розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Нейтральна зона (НЗ), де «бажане» й «реальне» співпадають, що сприяє 

гармонізації внутрішнього світу студентів, коли значущі потреби в цілому 

задоволені, цінності реалізовані, завдяки поєднанню активного, діяльного 

життя (№1), цікавої роботи (№3), наявності вірних друзів (№7), упевненості у 

собі (№8), свободи (незалежність у вчинках, діях) (№10), творчості (№12). 

Мотиваційно-ціннісні складові особистості, що увійшли до нейтральної зони 

створюють умови для розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Таким чином, мотиваційно-ціннісна сфера є вагомою передумовою та 

показником розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці. Проте, в 

залежності від співвідношення цінності й доступності, наявності внаслідок цього 

стану внутрішнього конфлікту або внутрішнього вакууму ми відзначаємо про 

наявність негативних передумов, які унеможливлюють становлення особистісної 

цілісності саме в юнацькому віці. 

Проте, нейтральна зона або врівноважене поєднання цінності й 

доступності через яке відбувається гармонізація внутрішнього світу особистості 

завдяки цьому напряму ми відзначаємо про сформованість сприятливих умов для 

розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Таким чином, провідними мотиваційно-ціннісними сферами, котрі 

уособлюють внутрішній конфлікт та унеможливлюють організацію 

особистісної цілісності в юнацькому віці є: активне, діяльне життя (№1); краса 
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природи, мистецтва (№4); пізнання (№9). У старшокласників ліцею (КОЛІ) 

додається здоров’я (№2), цікава робота (№3), упевненість у собі (№8), а у 

студентів – майбутніх психологів − любов (№5).  

Відповідні відносини між цінностями та доступністю спричинюють 

внутрішній вакуум, а також заперечують становленню особистісної цілісності, 

то слід відзначити власне такі: здоров’я (№2), любов (№5), матеріально-

забезпечене життя (№6), свобода (незалежність у вчинках, діях) (№10), 

щасливе сімейне життя (№11).  

Однак, нейтральна зона або гармонійне відношення між цінностями та 

доступністю утворюють сприятливі передумови для становлення особистісної 

цілісності в юнацькому віці й слід виокремити провідні: цікава робота (№3), 

наявність вірних друзів (№7), упевненість у собі (№8), творчість (№12). У 

старшокласників ліцею (КОЛІ) додається щасливе сімейне життя (№11), а у 

студентів - майбутніх психологів виокремлюються активне, діяльне життя 

(№1),  свобода (незалежність у вчинках, діях) (№10). 

В цілому, слід зазначити, що для старшокласників загальноосвітньої 

школи (КЗШ № 126) найбільш цінними в житті є активне, діяльне життя, 

пізнання, краса природи та мистецтва. Значення їх настільки велике, що досягає 

зони внутрішнього конфлікту (ВК), який полягає в значному перевищенні 

цінностей над їх доступністю. Такі цінності як здоров’я, любов, матеріально-

забезпечене життя, свобода й щасливе сімейне життя не мають для 

старшокласників (КЗШ №126) серйозного значення, відходять на задній план і 

складають в сукупності зону внутрішнього вакууму (ВВ), яка характеризується 

значним перевищенням доступності над цінностями і не сприяє розвитку 

особистісної цілісності в юнацькому віці. Відносну рівновагу цінностей та їх 

доступності мають такі сфери як наявність вірних друзів, упевненість у собі та 

творчість, що сприяє гармонізації особистості і впливає на розвиток особистісної 

цілісності в юнацькому віці. 

У групі ліцеїстів (КОЛІ) найбільш значущими є такі цінності: активне 

діяльне життя, здоров’я, краса природи та мистецтва, упевненість у собі, 
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пізнання. Втім цінності, які є доступними для старшокласників (КОЛІ), але не 

представляють інтересу і можуть супроводжуватися відчуттям внутрішнього 

баласту, внутрішнього спустошення або взагалі відходити на задній план це 

любов, матеріально - забезпечене життя, свобода як незалежність у вчинках і 

діях. Перераховані цінності не є актуальними для ліцеїстів, тому не мають для 

них в цьому віковому періоді серйозного значення і складають в сукупності зону 

внутрішнього вакууму (ВВ), що заважає розвитку особистісної цілісності в 

юнацькому віці. Ціннісні орієнтації, які утворюють підгрунтя для розвитку 

особистісної цілісності в юнацькому віці через гармонізацію внутрішнього світу 

особистості є наявність вірних друзів, творчість та щасливе сімейне життя. 

У студентів - майбутніх психологів найважливішими в їх житті є такі 

цінності: любов, пізнання, краса природи і мистецтва. Значення цих цінностей 

дуже велике оскільки є мало досягненим, тобто, бажане не співпадає з реальним 

і досягає зони внутрішнього конфлікту (ВК), що перешкоджає розвитку 

особистісної цілісності. У ситуації невідповідності між цінністю й доступністю 

студенти відчувають внутрішній вакуум (ВВ), тобто можливе внутрішнє 

відчуття спустошення і суб’єктивної нереалізованості при одночасній мало 

значущості і це такі сфери як здоров’я, щасливе сімейне життя та матеріально – 

забезпечене життя. Все це, вище зазначене, не сприяє розвитку особистісної 

цілісності в юнацькому віці. Гармонійне відношення між цінностями та 

доступністю, коли бажане і реальне повністю або частково співпадають, ми 

можемо говорити про врівноваженість у внутрішньому світі особистості 

студента за такими цінностями: активне, діяльне життя, цікава робота, наявність 

вірних друзів, тобто сфера близького товариського спілкування, упевненість у 

собі, творчість, свобода як незалежність у вчинках і діях, сприяють розвитку 

особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Формування мотиваційно-ціннісної сфери особистості набуває зараз 

особливого значення, оскільки трансформації в різних сферах сучасного 

суспільства впливають на цінності, які визначають вибір особистістю способів 

конструювання власного життя. В той же час, в свідомості молоді все більше 
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укорінюються західно-орієнтовані життєві стандарти, які формують завищені, 

іноді не зовсім обґрунтовані домагання. Неможливість їх реалізувати часто 

призводить до розчарувань і заміщення етичних оцінок і, безумовно, впливає на 

вибір критеріїв соціального успіху і на ставлення до основних життєвих 

цінностей. 

Отже, сформованість мотиваційно-ціннісної сфери особистості є суттєвою 

передумовою розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці. 

У структурі особистісної цілісності в юнацькому віці вагомого значення 

набувають предметне, символічне, знакове, образне мислення й креативність, 

що уособлюють інтелектуально-творчий потенціал. 

Результати діагностики показників інтелектуально-творчого потенціалу 

особистості в юнацькому віці за опитувальником «Визначення типів мислення й 

рівня креативності» Джерома Брунера надано у таблицях 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15. 

Таблиця 2.11. 

 

Представленість предметного мислення в різних групах досліджуваних 

юнацького віку 

(у відсотках) 

 

Групи Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

Рівень мислення 

Учні КЗШ №126 34,8 39,1 26,1 

Учні КОЛІ 29,3 54,5 16,1 

студенти I курс 25 50 25 

 

За результатами теоретичного аналізу проблеми й виокремлених 

компонентів та чинників особистісної цілісності осіб юнацького віку, нами 

відзначено, що інтелектуально-творчий показник має вагоме значення у 

становленні зазначеної властивості. 
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Предметне мислення безпосередньо пов’язано із взаємодією предмету у 

прострі й часі. Перетворення інормації здійснюється за допомогою предметних 

дій. Існують фізичні обмеження на перетворення. Операції виконуються лише 

послідовно. Результатом є думка, що втілюється у новій конструкції. Предметне 

мислення є передумовою практичного складу розуму. Тобто, власне предметне 

мислення є змістовим складником когнітивної складової особистісної цілісності 

особистості юнацького віку. 

Виходячи із вищезазначеного слід відмітити, що у старшокласників 

загальноосвітньої школи (КЗШ № 126) домінує середній рівень розвитку 

предметного мислення (39,1%), втім низький рівень предметного мислення 

(34,8%) в цій групі також має доволі значущу частку й потребує психологічної 

корекції. 

У старшокласників ліцею (КОЛІ) домінує саме середній рівень 

предметного мислення (54,5%). Також важливим є те, що високий рівень 

розвитку предметного мислення є менш представленим (16,1%), ніж в групі 

учнів загальноосвітнього закладу (КЗШ №126) де цей показник складає (26,1%).  

Окрім цього, низький рівень предметного мислення старшокласників 

ліцею (КОЛІ) також є меншим (на 5,5%) у порівнянні з групою учнів 

загальноосвітньої школи (КЗШ №126). 

У групі студентів – майбутніх психологів також як і у попередніх груп 

превалює середній рівень розвитку предметного мислення (50%). Потрібно 

відмітити, що однаковим за кількісним показником є високий та низький рівень 

розвитку предметного мислення (по 25%). Тобто, необхідною є психологічна 

корекція даного показнику.  

Аналізуючи отримані результати по рівню розвитку предметного мислення 

серед різних груп досліджуваних можна зазначити, що юнаків і дівчат, які 

вміють перетворювати інформацію за допомогою предметних дій і мають 

практичний склад розуму найбільше серед старшокласників ліцею (70,6% ), що є 

спеціалізованим закладом та студентів - майбутніх психологів (75%). Менший 



139 

відсоток таких представників юнацтва серед старшокласників 

загальноосвітнього закладу (КЗШ №126 – 65,2%). 

Проте високий рівень предметного мислення, взаємодіє із особистісною 

цілісністю, оскільки люди, які мають гарно розвинене предметне мислення 

здатні знаходити рішення або вихід зі скрутних практичних ситуацій. 

Подальшій аналіз когнітивної складової особистісної цілісності в 

юнацькому віці пов’язаний із символічним мисленням. Результати розвитку 

даної складової надано у таблиці 2.12. 

 

Таблиця 2.12. 

 

Представленість символічного мислення в різних групах досліджуваних 

юнацького віку 

(у відсотках) 

 

Групи Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

Рівень мислення 

Учні КЗШ №126 34,8 40,0 25,2 

Учні КОЛІ 26,7 43,9 29,3 

студенти I курс 15 50 35 

 

У групі старшокласників загальноосвітнього закладу (КЗШ №126) 

стабільно переважає середній рівень розвитку даного показнику (40%). Втім 

доволі значущою є частка низького рівню (34,8%). 

У групі старшокласників ліцею (КОЛІ) окрім домінуюючої частки 

середнього рівню цього показнику(43,9%) доля високого рівню превалює над 

низьким рівнем (на 2,6%). 

У студентів − майбутніх психологів більш чітко виявляється тенденція до 

переважання середнього (50%) й високого (35%) рівнів. 
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Символічне мислення як підгрунтя розумового досвіду уособлює в собі 

власне емпіризм уявлення. Символічність та образність дозволяють 

трансформувати дії у галузь мислення. Тобто, сформованість символічного 

мислення є важливим чинником  у процесі становлення особистісної цілісності в 

юнацькому віці. Особливо значущим символічне мислення є для розвитку 

професійного мислення у майбутніх психологів як передумова інтерпретування.  

Аналізуючи отримані результати по рівню розвитку символічного 

мислення серед різних груп досліджуваних можна зазначити, що юнаків і дівчат, 

які мають математичний склад ума (показники високого та середнього рівнів) 

найбільше серед старшокласників ліцею (КОЛІ), що є спеціалізованим закладом 

та студентів − майбутніх психологів (73,2% та 85% відповідно). 

Проте потрібно зазначити, що люди, які прекрасно можуть справлятися з 

складними теоретичними задачами і мають при цьому високий рівень 

символічного мислення, можуть виявитися абсолютно безпорадними, коли 

потрібно знайти вихід зі скрутних практичних ситуацій. 

Тому виникає потреба в здійсненні корекції даного показнику, тобто 

зменшення частки низького рівня у старшокласників як загальноосвітнього 

закладу (КЗШ №126) так і ліцею (КОЛІ). 

Подальшій аналіз когнітивної складової особистісної цілісності в 

юнацькому віці пов’язаний із знаковим мисленням. За результатами 

діагностичного дослідження можемо відзначити, що у групі старшокласників 

загальноосвітньої школи (КЗШ №126) значно переважає середній рівень 

розвитку знакового мислення (44,3%), проте доволі значною є частка високого 

рівню даного показнику (38,3%). 

Результати розвитку даної складової надано у таблиці 2.13. 
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Таблиця 2.13. 

 

Представленість знакового мислення серед різних груп досліджуваних 

юнацького віку  

(у відсотках) 

 

Групи Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

Рівень мислення 

Учні КЗШ №126 17,4 44,3 38,3 

Учні КОЛІ 14,9 49,8 35,2 

студенти I курс 5 50 45 

 

У старшокласників ліцею (КОЛІ) схожа тенденція: превалювання 

середього рівню (49,8%) й велика доля високого рівню (35,2%) розвитку 

знакового мислення. 

У студентів − майбутніх психологів майже однаково представлені 

переважно значення середнього (50%) й високого рівню (45%) розвитку 

знакового мислення. 

Звісно, що перетворення інформації відбувається завдяки умовиводам. 

Знаки поєднуються у більш великі одиниці за правилами єдиної граматики. 

Результатом є думка у вигляді понять або висловлювань, що фіксують суттєві 

відношення між предметами, що визначаються. Таке мислення є передумовою 

гуманітарного складу розуму.  

Знакове мислення є суттєвим змістовим складником когнітивної складової 

особистісної цілісності в юнацькому віці. За даним показником ми спостерігаємо 

позитивну тенденцію, проте є необхідність у програмі профілактики й корекції 

негативних проявів та наслідків фрагментованої особистості залучити заходи 

щодо розвитку знакового мислення.  

Оскільки потрібно також зазначити, що в кожній групі випробуваних є 

частина юнаків та дівчат, у яких знакове мислення має низький рівень розвитку. 
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Цей показник найбільший у старшокласників загальноосвітньої школи (КЗШ 

№126) і складає (17,4%), зменшується у старшокласників ліцею (КОЛІ) (до 

14,9%), студенти – майбутні психологи мають найменший відсоток в даному 

типі мислення (5%). 

Незважаючи на те, що практично кожна людина проходить навчання 

основам логіки в школі, вчиться у батьків низький рівень знакового мислення 

може бути недостатній, оскільки є ряд життєвих ситуацій, в яких необхідно мати 

хорошу логічну підготовку.  

Тобто, сформованість знакового мислення є також вагомим чинником 

становлення особистісної цілісності. 

Подальшій аналіз когнітивної складової особистісної цілісності в 

юнацькому віці пов’язаний із образним мисленням. Результати розвитку даної 

складової надано у таблиці 2.14. 

 

Таблиця 2.14.  

 

Представленість образного мислення серед різних груп досліджуваних  

юнацького віку 

(у відсотках) 

 

Групи Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

Рівень мислення 

Учні КЗШ №126 1,74 86,9 11,3 

Учні КОЛІ 20,5 58,7 20,8 

студенти I курс - 45 55 

 

За результатами наданими у таблиці простежується чітка тенденція щодо 

превалювання середнього рівню й високого рівню розвитку образного мислення 

серед юнаків та дівчат. Однак, в групі старшокласників загальноосвітнього 

закладу (КЗШ №126) переважає середній рівень (86,9%) й виявлена тенденція до 
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підвищення долі високого рівню розвитку образного мислення (до 11,3%). У 

старшокласників ліцею (КОЛІ) при домінуванні середнього розвитку образного 

мислення (58,7%) майже однаковою є представленість високого (20,8%) й 

низького рівню (20,5%) розвитку даного показнику. У студентів − майбутніх 

психологів значно змінюється емпірична ситуація: переважання високого рівню 

(55%) й значна доля середнього рівню (45%) при відсутності низького рівню 

даного показнику. 

Образне мислення відокремлено від предмету у просторі. Перетворення 

інформації здійснюється за допомогою дій з образами. Не має фізичних 

обмежень на перетворення. Операції можливо здійснювати послідовно й 

одночасно. Результатом є думка, що втілюється у новому образі. Таке мислення 

є передумовою художнього складу розуму. Образне мислення є суттєвою 

передумовою когнітивної основи розвитку особистісної цілісності в юнацькому 

віці. 

Подальшій аналіз когнітивної складової особистісної цілісності в 

юнацькому віці пов’язаний із креативністю. Результати розвитку даної складової 

надано у таблиці 2.15. 

 

Таблиця 2.15. 

 

Представленість креативності серед різних груп досліджуваних  

юнацького віку 

(у відсотках) 

 

Групи Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

Рівень мислення 

Учні КЗШ №126 13,0 61,0 26,0 

Учні КОЛІ 17,6 58,9 23,5 

студенти I курс 5 55 40 
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За емпіричними даними наданими у таблиці відзначимо, що креативність 

переважно представлена середнім рівнем розвитку показнику. Однак, у 

старшокласників загальноосвітнього закладу (КЗШ №126) виявлена тенденція 

до перевищення високого рівню (26%) над низьким рівнем (13%) креативності. У 

ліцеїстів (КОЛІ) високий рівень даного показнику незначно переважає над 

низьким рівнем (23,5% та 17,6% відповідно). Проте у студентів − майбутніх 

психологів виявлено значне переважання високого рівню (40%) креативності над 

низьким рівнем (5%). 

Безумовно, креативність, котра акцентує наявність розвитку творчих 

здібностей особистості, характеризує готовність до продукування принципово 

нових ідей. Тобто ми можемо говорити про те, що особистості, які мають високі 

показники інтуїтивно відчувають, що потрібно для створення нової ідеї, рішення 

складної задачі: придумати принципово нове або розібрати і скласти по-іншому 

щось вже звичне, діяти усупереч поширеним стереотипам або просто знайти 

спосіб поглянути на статичні системи динамічно. Мають тенденції до рішення 

проблем неординарним шляхом, тобто можуть відмовитися від шаблонів і бути 

гнучкими, оригінальними. Причому студенти - майбутні психологи мають 

більший відсоток від усіх інших учасників діагностичного дослідження, який 

знижується у старшокласників ліцею (КОЛІ), що є спеціалізованим навчальним 

закладом. 

Креативність − це не просто творчість, а те, що може допомогти вирішити 

складні проблеми, адже саме хороша ідея здатна допомогти знайти вихід з 

тупикової ситуації. Креативність дозволяє людині не тільки реалізувати свої 

творчі задуми, робить життя нескінченно різноманітним, але допомагає також 

знайти шляхи для самореалізації. Тому, нажаль, за одержаними даними 

виявляється тенденція щодо зниження креативності у старшокласників ліцею 

(КОЛІ) (до 17,6%) та у представників юнацтва загальноосвітньої школи (КЗШ 

№126) до 13%. 

Відомий Абрахам Маслоу вважав, що креативність − це творча 

спрямованість вроджена та властива всім, але втрачається більшістю під 
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впливом середовища. Тобто, креативність є суттєвою передумовою розвитку 

особистісної цілісності в юнацькому віці. Тому розвиток, профілактика та 

корекція негативних проявів й наслідків недостатнього розвитку даної 

властивості потребує залучення відповідних заходів у програму формування 

особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Таким чином, когнітивна складова особистісної цілісності в юнацькому 

віці, що виокремлює такі змістові складники: предметне, символічне, знакове, 

образне мислення й креативність виступає вагомою передумовою, психічного 

розвитку в цілому, так і зазначеної властивості, зокрема.  

 

2.3. Психологічна структура особистісної цілісності в юнацькому віці: 

емпіричне дослідження 

 

На другому констатувальному етапі емпіричного дослідження, здійснено 

аналіз структури особистісної цілісності в юнацькому віці; математична обробка 

емпіричних даних і вибудовування найсуттєвіших чинників особистісної 

цілісності юнацького віку. 

Упродовж  емпіричного дослідження встановлено достовірний зв’язок між 

такими змінними: «особистісна цілісність» та «психологічні властивості». За 

результатами діагностичних зрізів (див. Додатки Б) виокремлено найсуттєвіші 

чинники, що утворюють змінну «особистісна цілісність» ми виявили 

статистично значущий зв’язок на 0,01% рівні значення. Математична обробка 

даних була проведена на основі пакету статистичних програм SPSS. 

Під час факторного аналізу було застосовано метод «головних компонент». 

Для визначення числа компонентів запропоновано два критерії: відповідно до 

першого числа факторів дорівнює числу компонентів, власні значення яких 

більше 1 («Повна пояснена дисперсія»). Другий критерій визначається за 

графіком власних значень (Scree plot) – кількість чинників визначається за 

точкою перегину на графіку до його виходу на пологу пряму після різкого спаду 

власних значень. 



146 

Адекватність вибірки ми перевірили завдяки використанню «Критерію 

адекватності вибірки Кайзера-Мейєра-Олкіна» – величина, що характеризує 

ступінь застосування факторного аналізу за даною вибіркою. Правило 

інтерпретації цього критерію таке: 

– більше 0,9 – безумовна адекватність; 

– більше 0,8 – висока адекватність; 

– більше 0,7 – прийнятна адекватність; 

– більше 0,6 – задовільна адекватність; 

– більше 0,5 – низька адекватність; 

– менше 0,5 – факторний аналіз непридатний для вибірки. 

Спочатку проаналізуємо всю вибірку юнаків та дівчат для того, щоб 

виділити основні фактори (чинники) «особистісної цілісності» особистості. 

Отже, кореляційна матриця 63 змінних була піддана процедурі аналізу за 

методом «головний компонент».  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Провідні чинники особистісної цілісності в юнацькому віці 
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Для полегшення сприйняття результатів ми представимо їх візуально у 

вигляді графіку, де репрезентована явно основна частина (з 1 по 5) і хвостова (з 6 

по 63). 

Нами було вилучено 5 факторів із власними значеннями більше одиниці. 

Ці фактори піддалися обертанню за методом варімакс (Varimax) і пояснюють 

77,5% сукупної (загальної) дисперсії: 

1) перший фактор можна інтерпретувати як «самоактуалізація», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають по ньому найвищі навантаження: 

- підтримка (,863) – людина керується внутрішніми критеріями, а не 

зовнішніми;  

- самоприйняття (,791) – прийняття людиною себе такою, якою вона є, 

незалежно від оцінки своїх достоїнств і недоліків, можливо, всупереч останнім; 

- спонтанність (,737) – здатність індивіда спонтанно й безпосередньо 

виражати свої почуття, суб’єкт не боїться поводитися природно й розкуто, 

демонструвати оточуючим свої емоції;  

- самоповага (,733) – здатність суб’єкта цінувати свої достоїнства, 

позитивні властивості характеру, поважати себе за них;  

- контактність (,715) – характеризує здатність людини до швидкого 

встановлення глибоких і тісних емоційно-насичених контактів із людьми (до 

суб’єкт-суб’єктного спілкування);  

- ціннісні орієнтації (, 590) – людина поділяє цінності, притаманні 

самоактуалізуючій особистості (до числа яких А. Маслоу відносив такі, як:  

істина, добро, краса, цілісність, відсутність роздвоєності, життєвість, 

унікальність, досконалість, звершення, справедливість, порядок, простота, 

легкість без зусилля, гра, самодостатність. Перевага цих цінностей вказує на 

прагнення до гармонійного буття і до здорових стосунків з людьми, далеке від 

бажання маніпулювати ними в своїх інтересах.); 

2) другий фактор можна інтерпретувати як «осмисленість життя», 

оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають по ньому найвищі навантаження: 
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- локус контроль «Я» (,861) – уявлення про себе як про сильну особистість, 

яка має достатню свободу вибору, щоб побудувати своє життя відповідно до 

своїх цілей, завдань та уявлень про його сенс;  

- локус контроль-життя (,802) – переконання, що людині властиво 

контролювати своє життя, вільно приймати рішення і втілювати їх в життя;  

3) третій фактор можна інтерпретувати як «інтегративність», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають по ньому найвищі навантаження: 

- інтегративність (,813) – показник позитивного та інтегрального 

ставлення до себе; 

- аутосимпатія (,744) – схвалення себе, довіра до себе, хороша 

самооцінка; 

- самовпевненість (,734) – впевненість в своїх силах;  

- самоповага (,676) – віра в себе, в свої сили, здібності, позитивна оцінка 

своїх можливостей; 

- саморозуміння (,655) – розуміння себе, своїх думок і вчинків;  

- очікуване ставлення від інших (,655) – очікування позитивного ставлення 

від інших;  

- самоприйняття (,575) – прийняття та позитивне ставлення до себе;  

- ставлення інших (,575) – сприйняття інших як позитивного фактору.  

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «самозвинувачення» (-,563), можна припустити, що при 

високому показнику даної змінної, цілісність особистості знижується, оскільки 

людина сприймає себе негативно, виражаються деструктивні емоційні реакції на 

себе (роздратованість, гнів, презирство, глузування, винесення собі вироків). 

4) четвертий фактор можна інтерпретувати як «внутрішній мотив», 

оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають по ньому найвищі навантаження: 

- внутрішній мотив (,833) – вмотивованість індивідом своєю діяльністю, 

впевненість, захопленість нею, завдання викликають привабливість;  

- пізнавальний мотив (,665) – прояв суб’єктом інтересу до результатів своєї 

діяльності.  
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Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «значимість результатів діяльності» (-,890) та «мотив до 

зміни поточної діяльності» (-,750), можна припустити, що при високому 

показнику даних перемінних, знижується внутрішній мотив. 

5) п’ятий фактор можна інтерпретувати як «пошук й отримання 

задоволення від прекрасного», оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають 

по ньому найвищі навантаження: 

- пошук й отримання задоволення від прекрасного (,690) – уміння 

отримувати насолоду від прекрасного і гармонійного: театру, творів мистецтва, 

краси природи і людини; 

- пізнання (,659) – прагнення до пізнання істини у світі, природи, 

людини, відкриття нового. 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «створення сім’ї» (-,827) та «любов» (-,768), це свідчить про 

амбівалентність, суперечливий характер, протиставлення пізнання нового і сім′ї, 

а також при високих показниках даних змінних, людина віддається сімейним 

стосункам і повністю розчиняється в них, не диференціюючи себе як окрему 

особистість. 

Подальші менш значущі фактори: 

- «самореалізація», оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають по 

ньому найвищі навантаження: 

- цікава робота (,744) – переконання, що людина повинна мати в житті 

цікаву роботу, яка повністю задовольняла б її емоційно. 

«Концепція людини», змінні, пов’язані з цим явищем, мають по ньому 

найвищі навантаження:  

- уявлення про природу людини (,823) – схильність суб’єкта сприймати 

природу людини в цілому як позитивну («люди переважно добрі») і не вважати 

дихотомії мужність-жіночність, раціональність-емоційність тощо 

антагоністичними й нездоланними;   
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- синергія (,817) – здатність людини до цілісного сприйняття світу й людей, 

до розуміння взаємозв’язку протилежностей таких, як: гра і робота, тілесне й 

духовне тощо; 

«Самоінтерес», змінні, пов’язані з цим явищем, мають по ньому найвищі 

навантаження:  

- самоінтерес (,878) – близьке ставлення до самого себе, яке полягає в 

інтересі до власних думок і почуттів, готовність спілкуватися з собою «на 

рівних», упевненість у своїй цікавості для інших;  

- самоінтерес (,824) – зацікавленість людини собою; 

«Бажання досягти високого результату», змінні, пов’язані з цим 

явищем, мають по ньому найвищі навантаження: 

- рівень складності завдання (,767);  

- мотив уникнення (,756) – бажання досягти високого результату; 

- змагальний мотив (,551) – надання суб’єктом значення високим 

результатам у діяльності інших суб’єктів. 

«Бажання досягти визнання», змінні, пов’язані з цим явищем, мають по 

ньому найвищі навантаження: 

- матеріально забезпечене життя (,511) – переконання, що людина 

повинна мати високий соціальний статус, уміти заробляти гроші і витрачати їх 

на корисні для себе і близьких речі. 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «допомога і милосердя» (-,542), можна припустити, що при 

високих показниках даної перемінної, людина здатна до сильної самопожертви, 

не враховуючи власні сили і мотиви. 

«Адекватна оцінка свого потенціалу», змінні, пов’язані з цим явищем, 

мають по ньому найвищі навантаження:  

- оцінка свого потенціалу (,755) – людина адекватно оцінює свої 

можливості;  

- очікуваний рівень намічених результатів (,529) – здатність індивіда до 

передбачення результату, прогнозування; 
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«Здоров’я» змінні, пов’язані з цим явищем, мають по ньому найвищі 

навантаження: 

- здоров’я (,789) – переконання про те, що людина повинна мати хороше 

здоров’я і постійно піклуватися про нього.  

«Оцінка досягнутого результату», змінні, пов’язані з цим явищем, мають 

поньому найвищі навантаження: 

- оцінка рівня досягнутого результату (,845) – вміння суб’єкта адекватно 

оцінити себе; 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «свобода» (-,602), можна припустити, що при високих 

показниках даної перемінної, людина перестає бути інтегрованою, оскільки 

втрачає зв’язки з оточенням і прагне до повної незалежності від усього. 

«Вираженість вольового зусилля», змінні, пов’язані з цим явищем, мають 

по ньому найвищі навантаження: 

- прояв вольового зусилля (,756) – здатність проявляти вольове зусилля за 

необхідності; 

«Трансценденція», змінні, пов’язані з цим явищем, мають по ньому 

найвищі навантаження: 

- віра в Бога (,784) – переконання індивіда в тому, що в людини має бути 

віра. 

Отже, завдяки факторному аналізу вдалось виділити 5 основних факторів 

особистісної цілісності в юнацькому віці, що надає можливість більш повно і 

детально дослідити дане явище. У старшокласників загальноосвітнього закладу 

(КЗШ 126), ліцею (КОЛІ) та студентів – майбутніх психологів I курсу найбільше 

факторне навантаження має «самоактуалізація», який засвідчує, що важливим 

для особистісної цілісності в юнацькому віці є ціннісні орієнтації, прийняття 

себе (як позитивних аспектів, так і негативних), підтримка, контактність, 

самоприйняття, самоповага, синергія, спонтанність, креативність. Також, 

вагомим є «осмисленість життя», яка допомагає у відчутті значимості життя та 

себе, локус контроль-життя, локус контроль «Я», самоінтерес, аутосимпатія, 
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інтегративність, очікуваний рівень намічених результатів. Інші фактори 

вказують на спрямованість особистості (на зовні чи всередину).  

Досліджуючи особистісну цілісність в юнацькому віці, ми поетапно 

вивчали специфіку прояву та структурні зміни її компонентів під час навчання. 

У таблиці 2.16. показано прояв та зміни показників особистісної цілісності. 

Упродовж емпіричного дослідження нами було виявлено достовірний зв’язок 

між такими змінними: «особистісна цілісність особистості юнацького віку» та 

«психологічні властивості». За результатами діагностичних зрізів (за 

діагностичними методиками, що увійшли до психодіагностичного блоку) ми 

виявили статистично значущий зв’язок на 0,01% рівні значення. Результати 

подані в таблиці свідчать про наявність статистично значущого зв’язку між усіма 

властивостями особистості та особистісною цілісністю. 

 

Таблиця 2.16 

Психологічні фактори особистісної цілісності в юнацькому віці  

 

№ Фактори Показники 
1. 

Учні 
КЗШ 
№126 
10-х 
класів 

І фактор 
«Осмисленість 

життя» 

1) локус контроль-життя; 2) локус контроль 
«Я»; 3) самоінтерес (I); 4) аутосимпатія;  
5) інтегративність; 6) очікуваний рівень 
намічених результатів; 7) самоінтерес (II);  
8) самоприйняття  

ІІ фактор 
«Самоактуалізація» 

1) підтримка; 2) контактність; 3) само 
прийняття 

ІІІ фактор 
«Мотивація» 

1) значимість результатів діяльності («−» – 
протилежний полюс фактору); 2) мотив 
самоповаги; 3) пізнавальний мотив; 4) 
внутрішній мотив; 5) намічений рівень 
мобілізації зусиль, необхідних для 
досягнення цілей діяльності 

IV фактор 
«Відчуття себе» 

1) сенситивність 

V фактор 
«Вираженість 

вольового зусилля» 

1) мотив уникнення; 2) рівень складності 
завдання; 3) закономірність результатів;  
4) прояв вольового зусилля 

VI фактор 
«Концепція людини» 

1) синергія; 2) креативність; 3) уявлення про 
природу людини 
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Таблиця 2.16 (продовження) 

№ Фактори Показники 
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 VII фактор 
«Ціннісні орієнтації» 

1) ціннісні орієнтації 

VIII фактор 
«Пізнавальний 

мотив» 

1) оцінка рівня досягнутого результату; 2) 
пізнавальні потреби 

IX фактор 
«Ініціативність» 

1) ініціативність; 2) оцінка свого потенціалу 

X фактор 
«Самоповага» 

1) самоповага; 2) самовпевненість 

XI фактор 
«Самозвинувачення» 

1) самозвинувачення 

XII фактор 
«Змагальний мотив» 

1) змагальний мотив 

XIII фактор 
«Самопослідовність» 

 

1) само послідовність; 2) мотив до зміни 
поточної діяльності («−» – протилежний 
полюс фактору) 

2. 
Учні 
КЗШ 
№126 
11-х  
класів 

І фактор 
«Осмисленість 

життя» 
 

1) локус контроль – життя; 2) локус контроль 
– «Я»  

 ІІ фактор 
«Самоактуалізація» 

1) підтримка; 2) самоповага; 3) 
самоприйняття; 4) ціннісні орієнтації;  
5) синергія; 6) спонтанність 

 ІІІ фактор 
«Мотивація» 

1) оцінка свого потенціалу; 2) внутрішній 
мотив; 3) пізнавальний мотив;  
4) закономірність результатів; 5) намічений 
рівень мобілізації зусиль, необхідних для 
досягнення цілей діяльності; 6) значимість 
результатів («−» – протилежний полюс 
фактору); 7) мотив до зміни поточної 
діяльності («−» – протилежний полюс 
фактору); 8) мотив самоповаги 

 IV фактор 
«Інтегративність» 

1) самозвинувачення («−» – протилежний 
полюс фактору); 2) інтегративність; 3) 
самовпевненість; 4) здоров’я («−» – 
протилежний полюс фактору) 

 V фактор 
«Самоприйняття» 

1) самоприйняття; 2) цікава робота («−» – 
протилежний полюс фактору); 3) само 
інтерес (I); 4) само інтерес (II); 5) 
аутосимпатія 

 VI фактор 
«Бажання досягти 
високого результату» 

1) мотив уникнення; 2) змагальний мотив;  
3) пізнання («−» – протилежний полюс 
фактору); 4) контактність («−» – 
протилежний полюс фактору); 5) прояв 
вольового зусилля 
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Таблиця 2.16 (продовження) 

 
№ Фактори Показники 

 VII фактор 
«Свобода» 

1) свобода; 2) створення сім’ї («−» – 
протилежний полюс фактору); 3) любов («−» 
– протилежний полюс фактору) 

 VIII фактор 
«Очікуване ставлення 

від інших» 

1) очікуване ставлення від інших; 2) оцінка 
рівня досягнутого результату; 3) ставлення 
інших 
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IX фактор 
«Рівень складності 
завдання» 

1) рівень складності завдання 

X фактор 
«Відчуття себе» 

1) сенситивність; 2) пошук і отримання 
задоволення від прекрасного («−» – 
протилежний полюс фактору) 

XI фактор 
«Самоповага» 

1) віра в Бога («−» – протилежний полюс 
фактору); 2) самоповага 

XII фактор 
«Самопослідовність» 

1) самопослідовність; 2) високий 
матеріальний статус («−» – протилежний 
полюс фактору) 

XIII фактор 
«Пізнавальні 

потреби» 

1) пізнавальні потреби 

XІV фактор 
«Активність для 

досягнення 
позитивних змін у 

суспільстві» 

1) активність для досягнення позитивних 
змін у суспільстві 

 XV фактор 
«Очікуваний рівень 

намічених 
результатів» 

1) очікуваний рівень намічених результатів 

3. 
Учні 
КОЛІ  
10-х 
класів 

І фактор 
«Самоактуалізація» 

 

1) підтримка; 2) ціннісні орієнтації;  
3) самоповага; 4) самоприйняття;  
5) креативність; 6) спонтанність;  
7) змагальний мотив («−» – протилежний 
полюс фактору); 8) ініціативність;  
9) саморозуміння; 10) синергія; 11) створення 
сім’ї («−» – протилежний полюс фактору);  
12) контактність 

 ІІ фактор 
«Самоповага» 

1) здоров’я («−» – протилежний полюс 
фактору); 2) самоповага; 3) уявлення про 
природу людини («−» – протилежний полюс 
фактору); 4) прояв вольового зусилля;  
5) самовпевненість 

 ІІІ фактор 
«Очікуване ставлення 

від інших» 

1) ставлення інших; 2) очікуване ставлення 
від інших; 3) інтегративність 
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Таблиця 2.16 (продовження) 

 
№ Фактори Показники 

 IV фактор 
«Аутосимпатія» 

1) самоінтерес («−» – протилежний полюс 
фактору); 2) самозвинувачення («−» – 
протилежний полюс фактору);  
3) аутосимпатія 

 V фактор 
«Самопослідовність» 

1) самопослідовність; 2) свобода («−» – 
протилежний полюс фактору); 3) мотив 
уникнення («−» – протилежний полюс 
фактору) 

 VI фактор 
«Мотивація» 

1) значимість результатів діяльності («−» – 
протилежний полюс фактору);  
2) внутрішній мотив; 3) пізнавальний мотив 

 

VII фактор 
«Цікава робота» 

1) цікава робота; 2) пізнавальні потреби 

VIII фактор 
«Осмисленість 

життя» 

1) локус контроль «Я»  

IX фактор 
«Відчуття себе» 

1) намічений рівень мобілізації зусиль, 
необхідних для досягнення цілей діяльності; 
2) любов («−» – протилежний полюс 
фактору) 

X фактор 
«Активність для 

досягнення 
позитивних змін в 

суспільстві» 

1) пізнання («−» – протилежний полюс 
фактору); 2) пошук та отримання насолоди 
від прекрасного («−» – протилежний полюс 
фактору); 3) активність для досягнення 
позитивних змін в суспільстві; 4) локус 
контроль – життя 

XI фактор 
«Очікуваний рівень 

намічених 
результатів» 

1) очікуваний рівень намічених результатів;  
2) оцінка рівня досягнутого результату («−» – 
протилежний полюс фактору) 

XII фактор 
«Самоприйняття» 

1) самоприйняття; 2) контактність («−» – 
протилежний полюс фактору) 

XIIІ фактор 
«Сенситивність» 

1) сенситивність 

4. 
Учні 
КОЛІ  
11-х 
класів 

І фактор 
«Самоактуалізація» 

 

1) контактність; 2) спонтанність;  
3) самоповага; 4) самоприйняття;  
5) сенситивність; 6) підтримка;  
7) креативність; 8) оцінка свого потенціалу 
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Таблиця 2.16 (продовження) 

 
№ Фактори Показники 

 ІІ фактор 
«Мотивація» 

1) внутрішній мотив; 2) намічений рівень 
мобілізації зусиль, необхідних для 
досягнення цілей діяльності; 3) мотив 
самоповаги; 4) прояв вольового зусилля; 5) 
локус контроль «Я»; 6) локус контроль – 
життя; 7) значимість результатів діяльності 
(«−» – протилежний полюс фактору); 8) 
закономірність результатів; 9) пізнавальний 
мотив;  
10) ініціативність 

 ІІІ фактор 
«Інтегративність» 

1) ставлення інших; 2) самовпевненість;  
3) уявлення про природу людини;  
4) очікуване ставлення від інших;  
5) самоповага; 6) інтегративність;  
7) аутосимпатія; 8) саморозуміння 

 IV фактор 
«Свобода» 

1) свобода; 2) створення сім’ї; 3) активність 
для досягнення позитивних змін в суспільстві 
(«−» – протилежний полюс фактору);  
4) контактність («−» – протилежний полюс 
фактору);  

 V фактор 
«Цікава робота» 

1) цікава робота; 2) віра в Бога («−» – 
протилежний полюс фактору); 3) пошук та 
отримання насолоди від прекрасного («−» – 
протилежний полюс фактору);  

 VІ фактор 
«Допомога і 
милосердя» 

1) допомога і милосердя; 2) любов;  
3) матеріально -забезпечене життя («−» – 
протилежний полюс фактору);  
4) здоров’я («−» – протилежний полюс 
фактору) 

 VII фактор 
«Самопослідовність» 

1) само послідовність; 2) пізнавальні потреба; 
3) ціннісні орієнтації; 4) синергія 

 VIII фактор 
«Оцінка рівня 
досягнутого 
результату» 

1) оцінка рівня досягнутого результату;  
2) очікуваний рівень намічених результатів 
(«−» – протилежний полюс фактору);  
3) мотив до зміни поточної діяльності 

 IX фактор 
«Самоінтерес» 

1) самоінтерес (I); 2) самоінтерес (II) 

 Х фактор 
«Пізнання» 

1) пізнання  

 XI фактор 
«Бажання досягти 
високого результату» 

1) рівень складності завдання; 2) мотив 
уникнення 
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Таблиця 2.16 (продовження) 

 
№ Фактори Показники 

 XII фактор 
«Самоприйняття» 

1) самоприйняття 

5. 
Студенти 
1-й курс 

І фактор 
«Самоактуалізація» 

1) самоінтерес (I) («−» – протилежний полюс 
фактору); 2) підтримка; 3) самоприйняття;  
4) самоповага; 5) самоінтерес (II) («−» – 
протилежний полюс фактору);  
6) аутосимпатія; 7) самозвинувачення («−» – 
протилежний полюс фактору);  
8) самопослідовність («−» – протилежний 
полюс фактору); 9) спонтанність; 10) ціннісні 
орієнтації 

 ІІ фактор 
«Мотивація» 

1) внутрішній мотив; 2) мотив до зміни 
поточної діяльності («−» – протилежний полюс 
фактору); 3) значимість результатів діяльності 
(«−» – протилежний полюс фактору); 4) 
очікуваний рівень намічених результатів («−» – 
протилежний полюс фактору); 5) пізнавальний 
мотив; 6) прояв вольового зусилля; 7) мотив 
уникнення 

 ІІІ фактор 
«Трансценденція» 

1) віра в Бога; 2) допомога і милосердя; 3) 
креативність; 4) контактність; 5) пошук і 
отримання насолоди від прекрасного; 6) 
уявлення про природу людини; 7) пізнання 

 IV фактор 
«Інтегративність» 

1) саморозуміння; 2) очікуване ставлення від 
інших; 3) інтегративність; 3) самоповага; 4) 
ставлення інших 

 V фактор 
«Синергія» 

1) контактність («−» – протилежний полюс 
фактору); 2) синергія; 3) рівень складності 
завдання («−» – протилежний полюс фактору); 
4) пізнавальні потреби; 5) самоприйняття 

 VI фактор 
«Цікава робота» 

1) цікава робота; 2) матеріально -забезпечене 
життя; 3)свобода («−» – протилежний полюс 
фактору); 4) ініціативність 

 VII фактор 
«Локус контроль» 

1) локус контроль – життя; 2) локус контроль 
«Я»; 3) оцінка свого потенціалу; 4) мотив 
самоповаги 

 VIII фактор 
«Здоров’я» 

1) здоров’я; 2) активність для досягнення 
позитивних змін в суспільстві 
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Таблиця 2.16 (продовження) 

 
№ Фактори Показники 
 IX фактор 

«Намічений рівень 
мобілізації зусиль, 

необхідних для досягнення 
цілей діяльності» 

1) намічений рівень мобілізації зусиль, 
необхідних для досягнення цілей діяльності; 2) 
сенситивність («−» – протилежний полюс 
фактору); 3) закономірність результатів 

 X фактор 
«Оцінка рівня досягнутого 

результату» 

1) оцінка рівня досягнутого результату; 2) 
змагальний мотив («−» – протилежний полюс 
фактору) 

 

Із поданої таблиці ми можемо зазначити, що структурні компоненти 

особистісної цілісності юнаків та дівчат (10-х, 11-х класів загальноосвітньої 

школи (КЗШ №126), 10-х, 11-х класів ліцею (КОЛІ) та студентів-психологів 

змінюються не тільки кількісно, але і якісно. Для старшокласників 

загальноосвітньої школи (КЗШ №126) характерним є провідний пізнавальний 

мотив, прагнення краще пізнати себе, наявне відчуття осмисленості життя та 

намічених цілей, а для старшокласників ліцею (КОЛІ) 11-х класів і студентів І 

курсу – незалежність цінностей і поведінки суб’єкта від впливу ззовні, прагнення 

керуватись у житті власними цілями, переконаннями, установками та 

принципами, впевненість у власних силах, пізнання нового.  

Тепер розглянемо детально кожну групу досліджуваних для більш повного 

розуміння тенденції зміни та трансформації особистісної цілісності в юнацькому 

віці (старшокласників загальноосвітньої школи – КЗШ №126 та ліцею − КОЛІ) і 

студентів - майбутніх практичних психологів. 

Старшокласники загальноосвітньої школи (КЗШ №126) 10-х класів. Під 

час аналізу кореляційної матриці 63 змінних за методом «головних компонент» 

було вилучено 6 факторів з власними значеннями більше одиниці, результати 

представлені на рис. 2.2., де показана основна частина (з 1 по 5) і хвостова (з 6 по 

45). Ці фактори піддалися обертанню за методом варімакс (Varimax).  
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Фактори, отримані в результаті обертання за методом варімакс, пояснюють 

87,3% сукупної (загальної) дисперсії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. 

Провідні чинники особистісної цілісності в юнацькому віці  

(учні 10-х класів КЗШ №126) 

 

До основних факторів особистісної цілісності в юнацькому віці учнів 

загальноосвітньої школи (КЗШ №126) 10-х класів можна віднести: 

1) перший фактор можна інтерпретувати як «осмисленість життя», 

оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- локус контроль-життя (,811) – переконання, що людині властиво 

контролювати своє життя, вільно приймати рішення і втілювати їх в життя;  

- самоінтерес (,735) – близьке ставлення до самого себе, яке полягає в 

інтересі до власних думок і почуттів, готовність спілкуватись з собою «на 

рівних», впевненість у своїй цікавості для інших; 

- аутосимпатія (,705) – схвалення себе, довіра до себе, об’єктивна 

самооцінка;  

- інтегративність (,680) – показник позитивного та інтегрального 

відношення Я;  
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- очікуваний рівень намічених результатів (,651) – здатність індивіда 

до передбачення результату, прогнозування;  

- самоінтерес (,650) – зацікавленість людиною собою; 

- самоприйняття (,625) – прийняття людиною себе такою, якою вона 

є, незалежно від оцінки своїх достоїнств і недоліків, можливо, всупереч 

останнім;  

- локус контроль «Я» (,515) – уявлення про себе як про сильну 

особистість, яка має достатню свободу вибору, щоб побудувати своє життя 

відповідно до своїх цілей, завдань та уявлень про його сенс;  

2) другий фактор можна інтерпретувати як «самоактуалізація», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- підтримка (,805) – людина керується внутрішніми критеріями, а не 

зовнішніми;  

- контактність (,759) – характеризує здатність людини до швидкого 

встановлення глибоких і тісних емоційно-насичених контактів із людьми (до 

суб’єкт-суб’єктного спілкування);  

- самоприйняття (,603) – прийняття людиною себе такою, якою вона 

є, незалежно від оцінки своїх достоїнств і недоліків, можливо, всупереч 

останнім. 

3) третій фактор можна інтерпретувати як «мотивація», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- мотив самоповаги (,767) – виражається в прагненні суб’єкта ставити 

перед собою все більш і більш важкі цілі в однотипній діяльності;  

 пізнавальний мотив (,565) – прояв суб’єктом інтересу до результатів 

своєї діяльності;  

- внутрішній мотив (,526) – вмотивованість індивідом своєю 

діяльністю, впевненість, захопленість нею; завдання викликають привабливість;  

- намічений рівень мобілізації зусиль, необхідних для досягнення цілей 

діяльності (,521). 
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Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «значимість результатів діяльності» (-,794), можна 

припустити, що при високому показнику даної перемінної, людина багато 

приділяє уваги результату, а не якості діяльності чи її процесу, що в свою чергу, 

може викликати внутрішню напругу та призводити до зниження особистісної 

цілісності; 

4) четвертий фактор можна інтерпретувати як «відчуття себе», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- сенситивність (,843) – здатність людини віддавати собі звіт у своїх 

потребах і почуттях, добре відчувати та рефлексувати їх; 

5) п’ятий фактор можна інтерпретувати як «вираженість вольових 

зусиль», оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі 

навантаження: 

 мотив уникнення (,752) – бажання досягти високого результату;  

 рівень складності завдання (,722);  

- закономірність результату (,675) – розуміння суб’єктом власних  

можливостей у досягнення поставлених цілей; 

 прояв вольового зусилля (,671) – здатність проявляти вольове зусилля за 

необхідності; 

6) шостий фактор можна інтерпретувати як «концепція людини», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

-  синергія (,849) – здатність людини до цілісного сприйняття світу й 

людей, до розуміння взаємозв’язку протилежностей таких, як: гра і робота, 

тілесне й духовне тощо;  

-  креативність (,746) – творча направленість людини;  

-  уявлення про природу людини (,700) – схильність суб’єкта сприймати 

природу людини в цілому як позитивну («люди переважно добрі») і не вважати 

дихотомії мужність-жіночність, раціональність-емоційність тощо 

антагоністичними і нездоланними. 

Подальші фактори не є провідними, але такі, що мають певне значення: 
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7) фактор можна інтерпретувати як «ціннісні орієнтації», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- ціннісні орієнтації (,901) – людина поділяє цінності, притаманні 

самоактуалізуючій особистості (до числа яких А. Маслоу відносив такі, як: 

істина, добро, краса, цілісність, відсутність роздвоєності, життєвість, 

унікальність, досконалість, звершення, справедливість, порядок, простота, 

легкість без зусилля, гра, самодостатність); 

8) фактор можна інтерпретувати як «пізнавальний мотив», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- оцінка рівня досягнутого результату (,903) – уміння суб’єкта адекватно 

оцінити себе; 

- пізнавальні потреби (,701) – прагнення до набуття знання про 

навколишній світ; 

9) фактор можна інтерпретувати як «ініціативність», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

-ініціативність (,882) – прояв індивідом ініціативи і винахідливості при 

вирішенні поставлених перед собою завдань;  

- оцінка свого потенціалу (,591) – людина адекватно оцінює свої 

можливості; 

10) фактор можна інтерпретувати як «самоповага», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

-самоповага (,844) – здатність суб’єкта цінувати свої достоїнства, 

позитивні властивості характеру, поважати себе за них;  

- самовпевненість (,637) – впевненість у собі; 

11) фактор можна інтерпретувати як «самозвинувачення», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- самозвинувачення (,828) – бачення в собі переважно недоліків, готовність 

до самозвинувачення;  

12) фактор можна інтерпретувати як «змагальний мотив», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 
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-змагальний мотив (,829) – надання суб’єктом значення високим 

результатам в діяльності інших суб’єктів; 

13) фактор можна інтерпретувати як «самопослідовність», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження:  

- самопослідовність (,563) – внутрішня самопослідовність людини, 

можливість контролювати власне життя. 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «мотив до зміни поточної діяльності» (-,514), можна 

припустити, що при високому показнику даної змінної, людина часто змінюючи 

свою діяльність, не може бути послідовною в житті (в думках, вчинках тощо) і 

це призводить до втрати цілісного сприйняття себе та світу. 

Таким чином, старшокласники 10-х класів загальноосвітнього закладу 

(КЗШ №126) вже відчувають осмисленість життя, у них є самоактуалізаційний 

компонент і мотивація, спостерігається спрямованість на себе, тому цей аспект 

потрібно враховувати при розробці корекційної програми, адже це стане першою 

сходинкою в їх особистісному та професійному становленні. Варто звернути 

увагу на такий фактор як «самозвинувачення», необхідно з’ясувати причини та 

шляхи їх виправлення. 

Старшокласники 11-х класів загальноосвітнього закладу (КЗШ №126). Під 

час аналізу кореляційної матриці 63 змінних за методом «головних компонент» 

було вилучено 8 факторів з власними значеннями більше одиниці, результати 

представлені на рис. 2.3, де показана основна частина (з 1 по 8) і хвостова (з 9 по 

63). Ці фактори піддалися обертанню за методом варімакс (Varimax). Фактори, 

отримані в результаті обертання за методом варімакс, пояснюють 88,5% 

сукупної (загальної) дисперсії. 
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Рис. 2.3.  Провідні чинники особистісної цілісності в юнацькому віці  

(учнів 11-х класів КЗШ №126)  

 

До основних факторів особистісної цілісності в юнацькому віці учнів 

загальноосвітньої школи (КЗШ №126) 11-х класів відносять: 

1) перший фактор можна інтерпретувати як «осмисленість життя», 

оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- локус контроль – «Я» (,937) - уявлення про себе як про сильну 

особистість, яка має достатню свободу вибору, щоб побудувати своє життя 

відповідно до своїх цілей, завдань та уявлень про його сенс;  

- локус контроль – життя (,855) – переконання, що людині властиво 

контролювати своє життя, вільно приймати рішення і втілювати їх в життя; 

2) другий фактор можна інтерпретувати як «самоактуалізація», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- підтримка (,884) – людина керується внутрішніми критеріями, а не 

зовнішніми;  

- самоповага (,869) – здатність суб’єкта цінувати свої достоїнства, 

позитивні властивості характеру, поважати себе за них;  
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- самоприйняття (,826) – прийняття людиною себе такою, якою вона є, 

незалежно від оцінки своїх достоїнств і недоліків, можливо, всупереч останнім; 

- ціннісні орієнтації (,729) – людина поділяє цінності, притаманні 

самоактуалізуючій особистості (до яких А. Маслоу відносив такі, як: істина, 

добро, краса, цілісність, відсутність роздвоєності, життєвість, унікальність, 

досконалість, звершення, справедливість, порядок, простота, легкість без 

зусилля, гра, самодостатність. Перевага цих цінностей вказує на прагнення до 

гармонійного буття і до здорових відносин з людьми, далеке від бажання 

маніпулювати ними в своїх інтересах);  

- синергія (,616) – здатність людини до цілісного сприйняття світу й 

людей, до розуміння взаємозв’язку протилежностей таких, як: гра і робота, 

тілесне й духовне тощо; 

- спонтанність (,590) – здатність індивіда спонтанно й безпосередньо 

виражати свої почуття, суб’єкт не боїться вести себе природно і розкуто, 

демонструвати оточуючим свої емоції; 

3) третій фактор можна інтерпретувати як «мотивація», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- оцінка свого потенціалу (,855) – людина адекватно оцінює свої 

можливості; 

- внутрішній мотив (,786) – вмотивованість індивідом своєю діяльністю, 

впевненість, захопленість нею, завдання викликають привабливість;  

- пізнавальний мотив (,599) – прояв суб’єктом інтересу до результатів 

своєї діяльності; 

- закономірність результатів (,594) – прояв суб’єктом інтересу до 

результатів своєї діяльності; 

- намічений рівень мобілізації зусиль, необхідних для досягнення цілей 

діяльності (,590); 

- мотив самоповаги (,512) – прагнення суб’єкта ставити перед собою все 

більш і більш важкі цілі в однотипній діяльності. 
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Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «значимість результатів діяльності» (-,587), можна 

припустити, що при високому показнику даної змінної, людина багато приділяє 

уваги результату, а не якості діяльності чи її процесу, що, в свою чергу, може 

викликати внутрішню напругу та призводити до зниження особистісної 

цілісності.  

Другим протилежним полюсом даного фактору є «мотив до зміни 

поточної діяльності» (-,570), який може призвести до того, що суб’єкт не 

доводить почату справу до кінця, постійно змінює види діяльності і не досягає 

цілі.  

4) четвертий фактор можна інтерпретувати як «інтегративність», 

оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- інтегративнісь (,710) – показник позитивного та інтегрального ставлення 

Я; 

- самовпевненість (,660) – впевненість у своїх силах. 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «самозвинувачення» (-,827), можна припустити, що при 

високому показнику даної перемінної, цілісність особистості знижується, 

оскільки людина сприймає себе негативно, виражаються деструктивні емоційні 

реакції на себе (роздратованість, гнів, презирство, глузування, винесення собі 

вироків).  

Другим протилежним полюсом даного фактору є «здоров’я» (-,656), який 

може свідчити про зацикленість людини тільки на даному аспекті 

життєдіяльності та ігноруванні інших, що призведе до виникнення дисбалансу 

всіх сфер.  

5) п’ятий фактор можна інтерпретувати як «самоприйняття», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- самоприйняття (,807) – прийняття людиною себе такою, якою вона є, 

незалежно від оцінки своїх достоїнств і недоліків, можливо, всупереч останнім;  



167 

- самоінтерес (,660) – щире ставлення до себе, яке полягає в інтересі до 

власних думок і почуттів, готовність спілкуватись із собою «на рівних», 

упевненість у своїй цікавості для інших;  

- самоінерес (,651) – зацікавленість людиною собою;  

- аутосимпатія (,579) – схвалення себе, довіра до себе, хороша 

самооцінка. 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «цікава робота» (-,717), що може інтерпретуватись так: при 

виділенні роботи як головного компоненту життя, людина може повністю 

поринати в неї, забуваючи про себе та інших, що призводить до нестабільності та 

втрати цілісності. 

6) шостий фактор можна інтерпретувати як «бажання досягти високого 

результату», оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі 

навантаження: 

- мотив уникнення (,871) – бажання досягти високого результату;  

змагальний мотив (,615) – надання суб’єктом значення високим 

результатам в діяльності інших суб’єктів;  

прояв вольового зусилля (,508) – здатність проявляти вольове зусилля за 

необхідності. 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «пізнання» (-,543) – прагнення до пізнання істини у світі, 

природі, людині може призвести до зацикленні особистості на одному та 

ігноруванні іншого, приймаючи тільки одну «теорію», і це, в свою чергу, 

викличе фрустрацію та зниження мотивації; «контактність» (-,515) – 

зосередженість людини на бажанні встановлювати стосунки без прив’язаності 

може призвести до втрати цілісності, оскільки вона буде шукати її ззовні, а не 

розвивати внутрішньо. 

7) сьомий фактор можна інтерпретувати як «свобода», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 
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- свобода (,806) – переконання в тому, що людина має бути вільною і 

незалежною у своїх вчинках, діях і думках. 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «створення сім’ї» (-,718) та «любов» (-,656).  

8) восьмий фактор можна інтерпретувати як «очікуване ставлення від 

інших», оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі 

навантаження: 

- очікуване ставлення від інших (,749) – очікування позитивного 

ставлення від інших;  

- оцінка рівня досягнутого результату (,626) – уміння суб’єкта 

адекватно оцінити себе;  

- ставлення інших (,576) – сприйняття інших як позитивного фактору.  

Подальші фактори не є провідними, але значущі: 

9) фактор можна інтерпретувати як «рівень складності завдання», 

оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- рівень складності завдання (,586). 

10) фактор можна інтерпретувати як «відчуття себе», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- сенситивність (,552) – здатність людини віддавати собі звіт у своїх 

потребах і почуттях, добре відчувати та рефлексує їх. 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «пошук і отримання задоволення від прекрасного» (-,516) –

високі показники даної змінної можуть свідчити про те, що людина відчуває 

«відірваність» від світу, ігнорує внутрішні переживання і прагнення з головою 

поринає в «прекрасне»; 

11) фактор можна інтерпретувати як «самоповага», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- самоповага (,569) – здатність суб’єкта цінувати свої достоїнства, 

позитивні властивості характеру, поважати себе за них. 
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Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «віра в Бога» (-,912) – високий показник даної перемінної може 

свідчити про те, що людина перекладає відповідальність на «вищі сили», 

підкоряється долі;  

12) фактор можна інтерпретувати як «самопослідовність», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- самопослідовність (,851) – внутрішня самопослідовність людини, 

можливість контролювати власне життя. 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «високий матеріальний статус» (-,521) – можна припустити, 

що при високому показнику даної змінної людина слідує миттєвим імпульсам 

задля скорішого забезпечення і не продумує на перед; 

13) фактор можна інтерпретувати як «пізнавальні потреби», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- пізнавальні потреби (,888) – інтерес до результатів власної діяльності; 

14) фактор можна інтерпретувати як «активність для досягнення 

позитивних змін у суспільстві», оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, 

мають за ним найвищі навантаження: 

- активність для досягнення позитивних змін у суспільстві (,833) – 

переконання індивіда в тому, що важливим є активне ставлення до того, що 

відбувається в суспільному житті; 

15) фактор можна інтерпретувати як «очікуваний рівень намічених 

результатів», оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі 

навантаження: 

- очікуваний рівень намічених результатів (,880) – здатність індивіда 

до передбачення результату, прогнозування.  

Отже, у старшокласників 11-х класів загальноосвітньої школи (КЗШ 

№126) спостерігається наявність «самоактуалізаційного компоненту» та 

«осмисленості життя», висока мотивація до діяльності та з’явилось бажання 

досягнення високого результату.  
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Старшокласники 10-х класів ліцею (КОЛІ). Під час аналізу кореляційної 

матриці 63 змінних за методом «головних компонент» було вилучено 5 факторів 

з власними значеннями більше одиниці, результати представлені на рис. 2.4, де 

показана основна частина (з 1 по 5) і хвостова (з 6 по 63). Ці фактори піддалися 

обертанню за методом варімакс (Varimax). Фактори, отримані в результаті 

обертання за методом варімакс, пояснюють 95,5% сукупної (загальної) дисперсії. 

Рис. 2.4.  Провідні чинники особистісної цілісності в юнацькому віці  

учнів 10-х класів ліцею (КОЛІ)  

 

До основних факторів особистісної цілісності в юнацькому віці у 

старшокласників 10-х класів ліцею (КОЛІ) відносять: 

1) перший фактор можна інтерпретувати як «самоактуалізація», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- підтримка (,919) – людина керується внутрішніми критеріями, а не 

зовнішніми;  

- ціннісні орієнтації (,900) – людина поділяє цінності, притаманні 

самоактуалізуючій особистості (до яких А. Маслоу відносив такі, як: істина, 
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добро, краса, цілісність, відсутність роздвоєності, життєвість, унікальність, 

досконалість, звершення, справедливість, порядок, простота, легкість без 

зусилля, гра, самодостатність. Перевага цих цінностей вказує на прагнення до 

гармонійного буття і до здорових відносин із людьми, далеке від бажання 

маніпулювати ними в своїх інтересах);  

- самоповага (,886) – здатність суб’єкта цінувати свої достоїнства, 

позитивні властивості характеру, поважати себе за них; 

- самоприйняття (,873) – прийняття людиною себе такою, якою вона 

є, незалежно від оцінки своїх достоїнств і недоліків, можливо, всупереч 

останнім; 

- креативність (,793) – творча направленість людини;  

- спонтанність (,779) – здатність індивіда спонтанно і безпосередньо 

виражати свої почуття, суб’єкт не боїться вести себе природно і розкуто, 

демонструвати оточуючим свої емоції; 

- ініціативність (,692) – прояв індивідом ініціативи і винахідливості 

при вирішенні поставлених перед собою завдань; 

- саморозуміння (,669) – розуміння себе, своїх думок і вчинків; 

- синергія (,595) – здатність людини до цілісного сприйняття світу й 

людей, до розуміння взаємозв’язку протилежностей таких, як: гра і робота, 

тілесне й духовне тощо; 

- контактність (,565) – характеризує здатність людини до швидкого 

встановлення глибоких і тісних емоційно-насичених контактів із людьми (до 

суб’єкт-суб’єктного спілкування). 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «змагальний мотив» (-,694), що може негативно впливати на 

стосунки, оскільки людина орієнтується тільки на те, щоб здобути перемогу, 

азарт та «створення сім’ї» (-,585) – даний показник при високих результатах 

може свідчити про відгородження суб’єкта від зовнішнього світу, орієнтація 

спрямована на маленьке внутрішнє середовище, при цьому ігноруються власні 

потреби. 
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2) другий фактор можна інтерпретувати як «самоповага», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- самоповага (,688) – здатність суб’єкта цінувати власні чесноти, 

позитивні властивості характеру, поважати себе за них; 

- прояв вольового зусилля (,630) – здатність проявляти вольове зусилля 

за необхідності; 

- самовпевненість (,553) – впевненість у своїх силах;  

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «здоров’я» (-,790), який може свідчити про нехтування 

людиною власного самопочуття або, навпаки, про підсилену увагу до даного 

аспекту життєдіяльності та ігноруванні інших, що викличе дисбаланс у всіх 

сферах та «уявлення про природу людини» (-,655) можна припустити, що при 

негативному прояві даного показника, індивід сприймає людську природу 

дихотомічно і в негативному аспекті. 

3) третій фактор можна інтерпретувати як «очікуване ставлення від 

інших», оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі 

навантаження: 

- ставлення інших (,921) – сприйняття інших як позитивного фактору; 

- очікуване ставлення від інших (,916) – очікування позитивного ставлення 

від інших;  

- інтегративність (,774) – показник позитивного та інтегрального  

відношення Я; 

4) четвертий фактор можна інтерпретувати як «аутосимпатія», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- аутосимпатія (,667) – схвалення себе, довіра до себе, хороша 

самооцінка. 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «самоінтерес» (-,763) – при негативному вираженні даного 

показника, підвищений інтерес може призвести до «самокопання» і знаходження 

негативного там, де його немає та «самозвинувачення» (,763) – можна 
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припустити, що при високому показнику даної змінної, цілісність особистості 

знижується, оскільки людина сприймає себе негативно, виражаються 

деструктивні емоційні реакції на себе (роздратованість, гнів, презирство, 

глузування, винесення собі вироків). 

5) п’ятий фактор можна інтерпретувати як «самопослідовність», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- самопослідовність (, 583) – внутрішня самопослідовність людини, 

можливість контролювати власне життя. 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «свобода» (-,868), можна припустити, що при високих 

показниках даної змінної, людина перестає бути інтегрованою, оскільки втрачає 

зв’язки з оточенням і прагне до повної незалежності від усього та «мотив 

уникнення» (-,528) – при негативному вираженні даного показника, людина 

починає уникати труднощі, вирішення різноманітних життєвих задач, що може 

призвести до ригідності мислення та поведінки. 

Подальші фактори не є провідними, але значущі: 

6) фактор можна інтерпретувати як «мотивація», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- внутрішній мотив (,830) – вмотивованість індивідом своєю 

діяльністю, впевненість, захопленість нею, завдання викликають привабливість;  

- пізнавальний мотив (,723) – прояв суб’єктом інтересу до результатів 

своєї діяльності.  

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «значимість результатів діяльності» (-,854), можна 

припустити, що при високому показнику даної змінної, знижується внутрішній 

мотив, оскільки мотивація стає залежною від результативності; 

7) фактор можна інтерпретувати як «цікава робота», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- цікава робота (,814) – переконання, що людина повинна мати в житті 

цікаву роботу, яка повністю задовольняла б її емоційно; 
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- пізнавальні потреби (,796) – прагнення до набуття знання про 

навколишній світ; 

8) фактор можна інтерпретувати як «осмисленість життя», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- локус контроль «Я» (,901) – уявлення про себе як про сильну 

особистість, яка має достатню свободу вибору, щоб побудувати своє життя 

відповідно до своїх цілей, завдань та уявлень про його сенс;  

9) фактор можна інтерпретувати як «відчуття себе», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- намічений рівень мобілізації зусиль, необхідних для досягнення цілей 

діяльності (,920). 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «любов» (-, 538) – при високих показниках даної перемінної в 

людини можуть проявляться деструктивні форми поведінки у формі 

«розчинення» у стосунках з іншими, при цьому втрачається власне «Я»; 

10) фактор можна інтерпретувати як «активність для досягнення 

позитивних змін у суспільстві», оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, 

мають за ним найвищі навантаження: 

-активність для досягнення позитивних змін у суспільстві (,572) – 

переконання індивіда в тому, що важливим є активне ставлення до того, що 

відбувається в суспільному житті;  

- локус контроль – життя (,528) – переконання, що людині властиво 

контролювати своє життя, вільно приймати рішення та втілювати їх у життя. 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «пізнання» (-, 820) та «пошук і отримання насолоди від 

прекрасного» (-, 641) – негативізм даних перемінних може проявлятись в 

направленості людини на отримання та пошук насолоди (гедонізмі), як результат 

– втрата особистостю взаємозв’язків із собою та оточуючим середовищем; 
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11) фактор можна інтерпретувати як «очікуваний рівень намічених 

результатів», оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі 

навантаження: 

-очікуваний рівень намічених результатів (,887) – здатність індивіда до 

передбачення результату, прогнозування.  

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «оцінка рівня досягнутого результату» (-,722) при негативному 

вираженні даного показника може спостерігатись те, що суб’єкт негативно 

оцінює власні результати, не сприймаючи цілісно картину власної діяльності; 

12) фактор можна інтерпретувати як «самоприйняття», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

-самоприйняття (,835) – прийняття людиною себе такою, якою вона є, 

незалежно від оцінки власних чеснот і недоліків, можливо, всупереч останнім. 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «контактність» (-,503) – негативний прояв даного показника 

може інтерпретуватись тоді, коли людина головними у своєму житті робить 

інших, при цьому «розчиняється» в них і тікає від самої себе; 

13) фактор можна інтерпретувати як «сенситивність», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- сенситивність (,791) – здатність людини віддавати собі звіт у своїх 

потребах і почуттях, добре відчувати та рефлексувати їх. 

Таким чином, у старшокласників 10-х класів ліцею (КОЛІ) продовжується 

спостерігатись спрямованість на самоприйняття, очікуване ставлення від інших, 

підвищується мотивація до пізнання, а також, оформлюється уміння 

рефлексувати свої потреби та почуття. 
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Рис. 2.5  Провідні чинники особистісної цілісності в юнацькому віці 

учнів 11-х класів ліцею (КОЛІ) 

 

Старшокласники 11-х класів ліцею (КОЛІ). Під час аналізу кореляційної 

матриці 63 змінних за методом «головних компонент» було вилучено 12 

факторів з власними значеннями більше одиниці, результати представлені на 

рис. 2.5, де показана основна частина (з 1 по 12) і хвостова (з 13 по 63). Ці 

фактори піддалися обертанню за методом варімакс (Varimax). Фактори, отримані 

в результаті обертання за методом варімакс, пояснюють 97,4% сукупної 

(загальної) дисперсії 

До основних факторів особистісної цілісності в учнів 11-х класів ліцею 

(КОЛІ) відносять: 

1) перший фактор можна інтерпретувати як «самоактуалізація», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 
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- контактність (,907) – характеризує здатність людини до швидкого 

встановлення глибоких і тісних емоційно-насичених контактів із людьми (до 

суб’єкт-суб’єктного спілкування); 

- спонтанність (,896) – здатність індивіда спонтанно і безпосередньо 

виражати свої почуття, суб’єкт не боїться вести себе природно і розкуто, 

демонструвати оточуючим свої емоції; 

- самоповага (,843) – здатність суб’єкта цінувати свої достоїнства, 

позитивні властивості характеру, поважати себе за них; 

- самоприйняття (,813) – прийняття людиною себе такою, якою вона 

є, незалежно від оцінки своїх достоїнств і недоліків, можливо, всупереч 

останнім; 

- сенситивність (,751) – здатність людини віддавати собі звіт у своїх 

потребах і почуттях, добре відчувати та рефлексувати їх; 

- підтримка (,718) – людина керується внутрішніми критеріями, а не 

зовнішніми;  

- креативність (,633) – творча направленість людини;  

- оцінка свого потенціалу (,559) – людина адекватно оцінює свої 

можливості; 

2) другий фактор можна інтерпретувати як «мотивація», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- внутрішній мотив (,861) – вмотивованість індивідом своєю 

діяльністю, впевненість, захопленість нею, завдання викликають привабливість;  

- намічений рівень мобілізації зусиль, необхідних для досягнення цілей 

діяльності (,845); 

- мотив самоповаги (,796) – виражається в прагненні суб’єкта ставити 

перед собою все більш і більш важкі цілі в однотипній діяльності; 

- прояв вольового зусилля (,762) – здатність проявляти вольове зусилля 

за необхідності; 



178 

- локус контроль «Я» (,745) – уявлення про себе як про сильну 

особистість, яка має достатню свободу вибору, щоб побудувати своє життя 

відповідно до своїх цілей, завдань та уявлень про його сенс;  

- локус контроль-життя (,745) – переконання, що людині властиво 

контролювати своє життя, вільно приймати рішення та втілювати їх у життя;  

- закономірність результаті (,712) – розуміння суб’єктом власних 

можливостей у досягнення поставлених цілей; 

- пізнавальний мотив (,706) – прояв суб’єктом інтересу до результатів 

своєї діяльності; 

- ініціативність (,608) – прояв індивідом ініціативи і винахідливості 

при вирішенні поставлених перед собою завдань. 

Протилежним полюсом даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «значимість результатів діяльності» (-,713), можна 

припустити, що при високому показнику даної перемінної, людина багато 

приділяє уваги результату, а не якості діяльності чи її процесу, що, в свою чергу, 

може викликати внутрішню напругу і призводити до зниження самоповаги. 

3) третій фактор можна інтерпретувати як «інтегративність», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження:  

- ставлення інших (,941) – сприйняття інших як позитивного фактору; 

- самовпевненість (,860) – впевненість у своїх силах;  

- уявлення про природу людини (,859) – схильність суб’єкта сприймати 

природу людини в цілому як позитивну («люди загалом переважно добрі») і не 

вважати дихотомії мужність-жіночність, раціональність-емоційність тощо 

антагоністичними і нездоланними;  

- очікуване ставлення від інших (,845) – очікування позитивного 

ставлення від інших;  

- самоповага (,824)  – віра в себе, в свої сили, здібності, позитивна 

оцінка своїх можливостей; 

- інтегративність (,820) – показник позитивного та інтегрального 

ставлення Я; 
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- аутосимпатія (,746) – схвалення себе, довіра до себе, об’єктивна 

самооцінка; 

- саморозуміння (,621) – розуміння себе, своїх думок та вчинків; 

4) четвертий фактор можна інтерпретувати як «свобода», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- свобода (,825) – переконання в тому, що людина має бути вільною і 

незалежною в своїх вчинках, діях і думках; 

- створення сім’ї (,775) – переконання в тому, що в людини повинна 

бути сім’я.  

Протилежними полюсами даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «активність для досягнення позитивних змін у суспільстві»  

(-,922) та «контактність» (-,824), які взаємопов’язані між собою, оскільки 

спрямовуючи себе на зазначені аспекти життєдіяльності, людина може забути 

про себе та рідних. 

5) п’ятий фактор можна інтерпретувати як «цікава робота», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- цікава робота (,526) – переконання, що людина повинна мати в 

житті цікаву роботу, яка повністю задовольняла б її емоційно. 

Протилежними полюсами даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «Віра в Бога» (-,706); «пошук й отримання насолоди від 

прекрасного» (-,564); 

6) шостий фактор можна інтерпретувати як «допомога і милосердя», 

оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- допомога і милосердя (,782) – переконання людини в тому, що 

потрібно допомагати іншим, піклуватись про них; 

- любов (,694) – переконання людини в тому, що головним є любов до 

рідних та близьких. 

Протилежними полюсами даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «високий матеріальний статус» (-,597); «здоров’я» (-,555). 
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7) сьомий фактор можна інтерпретувати як «самопослідовність», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- самопослідовність (,826) – внутрішня самопослідовність людини, 

можливість контролювати власне життя; 

- пізнавальні потреби (,750) – прагнення до набуття знання про 

навколишній світ; 

- ціннісні орієнтації (,571) – людина поділяє цінності, притаманні 

самоактуалізуючій особистості; 

- синергія (,570) – здатність людини до цілісного сприйняття світу й 

людей, до розуміння взаємозв’язку протилежностей таких, як: гра і робота, 

тілесне й духовне тощо; 

8) восьмий фактор можна інтерпретувати як «оцінка рівня досягнутого 

результату», оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі 

навантаження: 

- оцінка рівня досягнутого результату (,845) – уміння суб’єкта 

адекватно оцінити себе; 

- мотив до зміни поточної діяльності (,577) – оформлення 

усвідомлення потреби в необхідності зміни сфери діяльності. 

Протилежними полюсами даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «очікуваний рівень намічених результатів» (-,695). 

9) дев’ятий фактор можна інтерпретувати як «самоінтерес», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- самоінтерес (,848) – близьке ставлення до самого себе, яке полягає в 

інтересі до власних думок і почуттів, готовність спілкуватися з собою «на 

рівних», впевненість у своїй цікавості для інших;  

- самоінтерес (,787) – зацікавленість людиною собою;  

10) десятий фактор можна інтерпретувати як «пізнання нового», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- пізнання (,703) – прагнення до пізнання істини у світі, природі, 

людині, відкриття нового. 
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11) одинадцятий фактор можна інтерпретувати як «бажання досягти 

високого результату», оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним 

найвищі навантаження: 

- рівень складності завдання (,705);  

- мотив уникнення (,648) – бажання досягти високого результату; 

12) дванадцятий фактор можна інтерпретувати як «самоприйняття», 

оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- самоприйняття (,602) – прийняття людиною себе такою, якою вона 

є, незалежно від оцінки своїх достоїнств і недоліків, можливо, всупереч 

останнім. 

Отже, у старшокласників 11-х класів ліцею (КОЛІ) спостерігається 

орієнтація на  пізнання та відкриття нового, бажання досягти високого 

результату та схильність до допомоги іншим, уміння адекватно оцінити себе, 

потреба у незалежності. Проте, зникає фактор «осмисленості життя», що може 

бути пов’язано з переорієнтацією життєвих цінностей і вибору напрямку 

діяльності. 

Студенти – майбутні психологи, І курс. Під час аналізу кореляційної 

матриці 63 змінних за методом «головних компонент» було вилучено 10 

факторів з власними значеннями більше одиниці, результати представлені на 

рис. 2.6, де показана основна частина (з 1 по 10) і хвостова (з 11 по 63). Ці 

фактори піддалися обертанню за методом варімакс (Varimax). Фактори, отримані 

в результаті обертання за методом варімакс, пояснюють 97,4% сукупної 

(загальної) дисперсії.  
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Рис. 2.6. Провідні чинники особистісної цілісності в юнацькому віці 

студенти-майбутні психологи, І курс 

 

До основних чинників особистісної цілісності в юнацькому віці у студентів 

– майбутніх психологів – на І курсі відносять: 

1) перший фактор можна інтерпретувати як «самоактуалізація», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- підтримка (,896) – людина керується внутрішніми критеріями, а не 

зовнішніми;  

- самоприйняття (,831) – прийняття людиною себе такою, якою вона 

є, незалежно від оцінки своїх достоїнств і недоліків, можливо, всупереч 

останнім; 

- самоповага (,830) – здатність суб’єкта цінувати свої достоїнства, 

позитивні властивості характеру, поважати себе за них;  

- аутосимпатія (,731) – схвалення себе, довіра до себе, об’єктивна 

самооцінка; 

- спонтанність (,607) – здатність індивіда спонтанно і безпосередньо 

виражати свої почуття, суб’єкт не боїться вести себе природно й розкуто, 

демонструвати оточуючим свої емоції;  
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- ціннісні орієнтації (,590) – людина поділяє цінності, притаманні 

самоактуалізуючій особистості. 

Протилежними полюсами даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «самоінтерес» (-,901); «самопослідовність» (-,796); 

«самоінтерес» (795); «самозвинувачення» (-,634). 

2) другий фактор можна інтерпретувати як «мотивація», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- внутрішній мотив (,912) – вмотивованість індивідом своєю 

діяльністю, впевненість, захопленість нею, завдання викликають привабливість;  

- пізнавальний мотив (,827) – прояв суб’єктом інтересу до результатів 

своєї діяльності; 

- прояв вольового зусилля (,722) – здатність проявляти вольове зусилля 

за необхідності; 

- мотив уникнення (,585) – бажання досягти високого результату. 

Протилежними полюсами даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «мотив до зміни поточної діяльності» (-,895); «значимість 

результатів діяльності» (-,868); «очікуваний рівень намічених результатів» 

(-,846). 

3) третій фактор можна інтерпретувати як «трансценденція», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- віра в Бога (,911) – переконання індивіда в тому, що в людини має 

бути віра; 

- допомога і милосердя (,857) – переконання людини в тому, що 

потрібно допомагати іншим, піклуватись про них; 

- креативність (,807) – творча спрямованість людини;  

- контактність (,708) характеризує здатність людини до швидкого 

встановлення глибоких і тісних емоційно-насичених контактів із людьми (до 

суб’єкт-суб’єктного спілкування); 
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- пошук й отримання насолоди від прекрасного (,631) – уміння 

отримувати насолоду від прекрасного і гармонійного: театру, творів мистецтва, 

красою природи й людини; 

- уявлення про природу людини (,611) – схильність суб’єкта сприймати 

природу людини в цілому як позитивну («люди переважно добрі») і не вважати 

дихотомії мужність-жіночність, раціональність-емоційність тощо 

антагоністичними і нездоланними;  

- пізнання (,560) – прагнення до пізнання істини у світі, природі, 

людині, відкриття нового. 

4) четвертий фактор можна інтерпретувати як «інтегративність», 

оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- саморозуміння (,918) – розуміння себе, своїх думок і вчинків;  

- очікуване ставлення від інших (,817) – очікування позитивного 

ставлення від інших;  

- інтегративність (,796) – показник позитивного та інтегрального 

відношення «Я»; 

- самоповага (,683) – віра в себе, в свої сили, здібності, позитивна 

оцінка своїх можливостей; 

- ставлення інших (,575) – сприйняття інших як позитивного фактору.  

5) п’ятий фактор можна інтерпретувати як «синергія», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- синергія (,780) – здатність людини до цілісного сприйняття світу й 

людей, до розуміння взаємозв’язку протилежностей таких, як: гра і робота, 

тілесне й духовне тощо; 

- пізнавальні потреби (,551) – прагнення до набуття знання про 

навколишній світ; 

- самоприйняття (,524) – прийняття людиною себе такою, якою вона є, 

незалежно від оцінки своїх достоїнств і недоліків, можливо, всупереч останнім. 

Протилежними полюсами даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «контактність» (-, 600); «рівень складності завдання» (-,684). 
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6) шостий фактор можна інтерпретувати як «цікава робота», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- цікава робота (,908) – переконання, що людина повинна мати в житті 

цікаву роботу, яка повністю задовольняла б її емоційно; 

- матеріально -забезпечене життя (,717) – переконання, що людина 

повинна мати високий соціальний статус, уміти заробляти гроші і витрачати їх 

на корисні для себе й близьких речі; 

- ініціативність (,613) – прояв індивідом ініціативи і винахідливості 

при вирішенні поставлених перед собою завдань. 

Протилежними полюсами даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «свобода» (-,617). 

7) сьомий фактор можна інтерпретувати як «локус контроль», оскільки 

змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- локус контроль «Я» (,726) – уявлення про себе як про сильну 

особистість, яка має достатню свободу вибору, щоб побудувати своє життя 

відповідно до своїх цілей, завдань та уявлень про його сенс;  

- оцінка свого потенціалу (,701) – людина адекватно оцінює свої 

можливості; 

- локус контроль-життя (,600) – переконання, що людині властиво 

контролювати своє життя, вільно приймати рішення і втілювати їх у життя;  

- мотив самоповаги (,550) – виражається в прагненні суб’єкта ставити 

перед собою все більш і більш важкі цілі в однотипній діяльності; 

8) восьмий фактор можна інтерпретувати як «здоров’я», оскільки змінні, 

пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 

- здоров’я (,902) – переконання про те, що людина повинна мати 

хороше здоров’я і постійно піклуватися про нього; 

- активність для досягнення позитивних змін у суспільстві (,673). 

9) дев’ятий фактор можна інтерпретувати як «намічений рівень мобілізації 

зусиль, необхідних для досягнення цілей діяльності», оскільки змінні, пов’язані 

з цим явищем, мають за ним найвищі навантаження: 
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- намічений рівень мобілізації зусиль, необхідних для досягнення цілей 

діяльності (,705); 

- закономірність результатів (,541). 

Протилежними полюсами даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «сенситивність» (-,697). 

10) десятий фактор можна інтерпретувати як «оцінка рівня досягнутого 

результату», оскільки змінні, пов’язані з цим явищем, мають за ним найвищі 

навантаження: 

- оцінка рівня досягнутого результату (,787) уміння суб’єкта 

адекватно оцінити себе. 

Протилежними полюсами даного фактору (негативний знак факторного 

навантаження) є «змагальний мотив» (-,608.). 

У студентів – майбутніх психологів – першого курсу спостерігається 

спрямованість до трансцендентого формування цілей, оцінку рівня досягнутого 

результату, бажання контролювати своє життя та реалізовувати його у 

відповідності з власними планами. 

Таким чином, висвітлюючи результати констатувального етапу 

емпіричного дослідження, котрі визначають показники й чинники особистісної 

цілісності, слід відзначити переважно низький рівень духовності юнаків та 

дівчат. В такий спосіб підтверджується необхідність формування етико-

моральної складової особистісної цілісності в юнацькому віці.  

Одним із суттєвих показників особистісної цілісності в юнацькому віці 

виокремлено такі: синергія, самоактуалізація. Так, креативність, 

контактність, спонтанність, пізнавальні потреби є найбільш 

взаємопов’язаними із особистісною цілісністю в юнацькому віці, й, навпаки, 

підтримка та уявлення про природу людини є менш пов’язаними із особистісною 

цілісністю у юнаків та дівчат. Втім, у майбутніх психологів спостерігається 

тенденція до значущості ціннісних орієнтацій, схильність до сенситивності, 

також цілісне уявлення про світ та інших людей; схильність до встановлення 
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емоційно значущих контактів з іншими людьми; наявність тенденції щодо 

креативності в групах досліджуваних. 

Також, важливо відзначити наявність позитивного ставлення особистості 

до себе, проте неприйняття себе й загострене почуття провини виявляють 

наявність особистісної дисгармонії, заважають розвитку особистісної цілісності 

в юнацькому віці. 

Виявлено, що «Локус контролю-Я» сприяє розвитку особистісної 

цілісності в юнацькому віці. Зазначимо, що група компонентів, що уособлюють 

мотиваційну сферу особистості відповідає середньому рівню, тому ми можемо 

говорити про наявність тенденції щодо зв’язку між особистісною цілісністю й 

мотивами цієї групи у досліджуваних юнацького віку. Лише такі компоненти: 

прояв вольового зусилля, оцінка рівню досягнутих результатів, оцінка власного 

потенціалу, рівень мобілізації зусиль, що необхідні для досягнення цілей 

діяльності виявляють тенденцією щодо взаємозв’язку із становленням 

особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Такі показники: закономірність результатів, ініціативність виявляють 

тенденцію щодо взаємозв’язку із особистісною цілісністю в юнацькому віці. 

Суттєвими передумовами розвитку особистісної цілісності в юнацькому 

віці є психологічні властивості, що характеризують самоактуалізовану 

особистість, а саме: підтримка інших, наявність ціннісних орієнтацій вагомих 

для самоактуалізованої особистості, сенситивність, спонтанність, уявлення про 

природу людини, синергія, контактність, пізнавальні потреби, креативність. Дані 

властивості сприяють розвитку особистісної цілісності. Проте, синергія, 

пізнавальні потреби й само актуалізація в цілому є найважливішими чинниками 

розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Досліджуючи особистісну цілісність в юнацькому віці було виділено п′ять 

провідних чинників її розвитку, а саме: «самоактуалізація»; «осмисленість 

життя»; «інтегративність»; «внутрішній мотив»; «пізнавальний мотив». 

Окрім цього, нами визначено чинники, що не є провідними, проте доволі 

значущими в організації особистісної цілісності в юнацькому віці, серед них: 
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«концепція людини»; «самоінтерес»; «самопослідовність»; «бажання досягти 

високого результату»; «бажання досягти визнання»; «адекватна оцінка свого 

потенціалу»; «здоров’я»; «оцінка досягнутого результату»; «вираженість 

вольового зусилля» та «трансценденція». За результатами констатувального 

етапу дослідження було визначено структуру особистісної цілісності в 

юнацькому віці (рис. 2.7.) 

 

 

Рис. 2.7. Структура особистісної цілісності в юнацькому віці (за результатами 

констатувального етапу емпіричного дослідження) 

Особистісна сфера в юнацькому віці 

Самосвідомість «Я-Концепція» Ідентичність (соціальна – 

персональна) 

Особистісна цілісність в 

юнацькому віці 

Показники Чинники 

Духовність 

 

Ціннісні 

орієнтації 

 

Синергія 

 

Інтелектуально-

творчий 

потенціал 

 

Самоактуалізація 

 

Осмисленість життя 

 

Інтегральне 

самоставлення 

 

Особливості мотиваційної 

структури 

Провідні: 

 

самоактуалізація; 

осмисленість життя; 

інтегративність;  

внутрішній мотив; 

пізнавальний мотив 

емпіричні теоретичні 

Додаткові: 

концепція людини, самоінтерес, 

самопослідовність, бажання досягти високого 

результату, бажання досягти визнання, 

адекватна оцінка свого потенціалу, здоров’я, 

оцінка досягнутого результату, вираженість 

вольового зусилля,  трансценденція 

 



189 

Отже результати дослідження виявили тенденцію зміни структурних 

компонентів у старшокласників загальноосвітньої школи, ліцею та студентів – 

майбутніх практичних психологів.  

 

Висновки до другого розділу 

 

На основі аналізу результатів констатувального етапу емпіричного 

дослідження виявлено психолого-педагогічну картину формування особистісної 

цілісності в юнацькому віці, проаналізовано показники розвитку особистісної 

цілісності в юнацькому віці, що уособлюються у духовності, ціннісних 

орієнтаціях, синергії, інтелектуально-творчому потенціалі. Також 

проаналізовано структуру особистісної цілісності в юнацькому віці, що 

розглядається через взаємозв’язки особистісних елементів, що утворюють 

основу особистісної цілісності, а саме: самосвідомість особистості, «Я-

концепція», ідентичність.  

Суттєвими чинниками, що здійснюють вплив на розвиток особистісної 

цілісності в юнацькому віці є: «самоактуалізація»; «осмисленість життя»; 

«інтегративність»; «внутрішній мотив»; «пізнавальний мотив». Окрім цього, 

визначено чинники, що не є провідними, проте доволі значущими в організації 

особистісної цілісності в юнацькому віці, серед них: «концепція людини»; 

«самоінтерес»; «самопослідовність»; «бажання досягти високого результату»; 

«бажання досягти визнання»; «адекватна оцінка свого потенціалу»; «здоров’я»; 

«оцінка досягнутого результату»; «вираженість вольового зусилля» та 

«трансценденція», які утворюють ієрархію досліджуваного феномену. 

Емпіричний аналіз засвідчив, що: індивідуально-біологічні чинники не 

виявляють суттєвого впливу на особливості розвитку особистісної цілісності в 

юнацькому віці. Виявлено незначні відмінності, що не мають суттєвого значення 

власне у гендерному аспекті специфіки розвитку особистісної цілісності в 

юнацькому віці. 
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Провідними чинниками, що зумовлюють формування особистісної 

цілісності в юнацькому віці є соціально-психологічні умови, а також зміна 

соціальної ситуації психічного розвитку. Завдяки змінам діяльності й кризам, що 

передують та супроводжують цей процес, відбувається переосмислення 

ставлення до себе, інших, світу в цілому й усвідомлення своєї ролі у соціумі. 

Становлення особистісної цілісності представляє складний взаємозв’язок 

особистісних смислів і таких життєвих подій, які знецінюють або підсилюють 

якісь із цих смислів. 

Емпірично виявлено й статистично підтверджено, що особистісна 

цілісність в юнацькому віці розгортається як складне багаторівневе утворення, 

яке має структуру в котрій виокремлено утворюючі компоненти особистісної 

цілісності в юнацькому віці, а саме: самосвідомість, «Я-концепція», ідентичність 

особистості юнацького віку; визначено структурні складові особистісної 

цілісності в юнацькому віці: ціннісне ставлення до себе, інших, світу в цілому, 

прагнення до саморозвитку та творчості, наявність конгруентності та 

інтегрованості, відповідальності особистості за свої вчинки, рефлективності, 

здатність до саморозвитку; визначені показники (духовність, ціннісні орієнтації, 

синергія, інтелектуально-творчій потенціал). 

Обґрунтовано, що особистісна цілісність в юнацькому віці є 

психологічним новоутворенням й необхідною властивістю особистості для її 

розвитку й адаптації до умов суспільства. 

Результати емпіричного дослідження особливостей сформованості 

особистісної цілісності в період юнацтва показали, що юнаки та дівчата за своєю 

більшістю виявили недостатні рівні розвитку духовного потенціалу, 

сформованості ціннісних орієнтацій, інтелектуально-творчого потенціалу, 

креативності, синергії, самоактуалізації, локусу контролю особистості, 

інтегрального самоставлення, самоповаги, внутрішнього і пізнавального мотивів. 

Розвиток особистісної цілісності досліджуваних юнаків та дівчат вимагає 

організації спрямованих фасилітаційних ціннісно-смислових та психолого-
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педагогічних впливів на розвиток несформованих її складових: когнітивної, 

мотиваційно-діяльнісної, рефлексивної, ціннісно-смислової. 

 

Основні положення розділу відображено в таких публікаціях автора: [64; 

66; 69; 76]. 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

 

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЦІЛІСНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 

У розділі представлено психолого-педагогічну програму формування 

особистісної цілісності в юнацькому віці, розроблену й реалізовану із 

застосуванням цілісного, системного, ситуаційного, компетентнісного, 

інноваційного принципів особистісного розвитку; з метою визначення причинно-

наслідкових зв’язків між складовими особистісної цілісності та психологічних 

чинників її розвитку здійснено кореляційний, дисперсійний та факторний 

аналізи.  

 

3.1. Теоретичні принципи організації формувального експерименту 

 

Сучасне покоління живе в епоху піднесення ролі особистості як творця 

соціального світу і творця самої себе. Прагнення людини бути активною, 

всебічно розвиненою, готовою витрачати власні сили для виконання життєвих 

завдань і досягнення успіху стрімко зростає. А це висуває проблему 

забезпечення виховання в індивідів особистісних якостей, що допоможуть 

адаптуватися до суспільства в цілому, тобто формування особистісної цілісності 

особистості, передусім, юнацького віку, як найсенситивнішого для цієї 

властивості. 
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Потреба в створенні цілісного образу особистості зумовлена тим, що на 

його основі можуть бути вироблені обґрунтовані критерії гуманістичного 

ставлення до особистості й розроблені ефективні умови соціального світу; такий 

образ виступає як специфічний орієнтир у формулюванні загальних принципів й 

установок діяльності в сучасному суспільстві, що забезпечують розвиток 

людини й суспільства.  

Особистість юнацького віку на шляху становлення власної особистісної 

цілісності, по-перше, прагне до встановлення позитивного психологічного 

контакту зі своїми друзями й близькими, до розкриття їм своїх прихованих 

емоцій і таємниць; по-друге, чітко знає, хто вона є насправді («реальне Я») і ким 

би вона прагнула бути («ідеальне Я»); по-третє, максимально відкрита до 

нового досвіду й приймає життя таким, яким воно є «тут і зараз»; по-четверте, 

практикує безумовне позитивне ставлення до всіх людей; по-п’яте, розвиває в 

собі емпатію до інших людей, тобто намагається зрозуміти внутрішній світ іншої 

людини й дивитися на іншого його очима. 

Формування особистісної цілісності особистості в юнацькому віці 

відбувається тільки тоді, коли людина замислюється про те, що її щось у житті 

не влаштовує. Також це відбувається, якщо внутрішній голос підказує їй, що 

вона йде не тим шляхом. Можливо, людина навіть не підозрює, що справа в 

особистісній цілісності і що слід звернути увагу на свій внутрішній світ. 

Здатність особистості регулювати й організовувати власний життєвий 

шлях як ціле, що підпорядковується власним цілям, цінностям, смислам є вищим 

рівнем й оптимальною якістю особистісної цілісності. 

Прагнення до особистісної цілісності в юнацькому віці виступає як 

фундаментальна характеристика людської сутності і її вища духовна потреба, 

зумовлює розкриття вищих смислів, знаходженню волі й вибудовування 

людиною програм самовизначення. У цьому прагненні виражається її потреба в 

самореалізації, виявляється наявність у неї унікального надбіологічного 

компонента. Самореалізація є спробою увійти в сферу реальності, де осягаються 

цінності, знаходиться повнота життя й самодостатність цілісного існування.  
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Особистісна цілісність особистісті формується шляхом духовної роботи, 

яка не може припинитися до кінця життя. Тому духовні відмінності між людьми 

набагато більші, ніж біологічні, на думку Е. Помиткіна [120; 122]. Становлення і 

розвиток особистісної цілісності особистості вимагає особливо пильної уваги до 

розвитку тих параметрів, які спроможні забезпечити особистісну цілісність 

(образ світу, світогляд, свідомість, самосвідомість, «Я-концепція», 

спрямованість, життєва позиція), і тих механізмів, які каталізують цей процес 

(ціннісно-смислова сфера особистості). Реалізація цих завдань можлива за 

активної участі освітян, науковців і митців. Отже, проблема становлення й 

розвитку особистісної цілісності в умовах глобалізації є надзвичайно важливою. 

Нами розроблено навчальний курс «Психологія особистісної цілісності 

особистості юнацького віку» із застосуванням розробок Т. Баб’як, І. Корнієнко 

[13], І. Лісовецької [92], Р. Попилюшко [124], О. Тіунової [171]. 

Внаслідок здійсненого у попередньому розділі результатів 

констатувального етапу дослідження, емпіричного висвітлення психологічної 

природи особистісної цілісності в юнацькому віці й доведення необхідності її 

цілеспрямованого формування у зазначеному віковому періоді, варто звернутись 

до вагомих теоретичних положень, що уособлюють процес формування 

особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Розуміння сутнісних характеристик і методологічних можливостей 

концепту особистісної цілісності є складним, багатомірним і таким, що 

розгортається в контесті онтологічної, гносеологічної, антропологічної й, власне, 

персоналістичної проблематики. У цій багатомірності полягає головна 

складність її вивчення. Потрібна розробка особливої методологічної стратегії 

аналізу проблеми, яка відповідала б глибині й специфіці досліджуваного 

феномена й ураховувала християнсько-богословські джерела самої ідеї 

особистості, що передбачає розуміння особистості як онтологічної реальності. 

Виходячи з виявлених в історичному й теоретичному плані протиріч, нами був 

зроблений висновок про те, що жодна з психологічних або філолофсько-
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релігійних концепцій сама по собі не може бути визнана достатньою для 

розуміння особистості як онтологічної реальності.  

Один із основних моментів стосується розуміння того, що особистісна 

цілісність із простого й самоочевидного предиката особистості може стати 

підґрунтям широкої психологічної, філолофсько-методологічної рефлексії 

особистості [69; 70].  

В такий спосіб варто окреслити суттєві принципи програми формувальних 

заходів. Програма психологічного дослідження формувального етапу, що 

висвітлює специфіку формування особистісної цілісності в юнацькому віці 

розроблена й реалізовані з застосуванням принципів цілісного, системного, 

ситуаційного, компетентнісного, інноваційного та інших. У теорії принцип 

цілісності є поліваріантним висвітленням розмаїтих різнобічних аспектів явища, 

створення умов, що сприяють формуванню утворенню, яке вивчається. Даний 

принцип потребує при формуванні особистісної цілісності орієнтуватися на 

інтегративні (цілісні) характеристики, які прийнято називати базовими 

підставами особистості. Ці базові підстави особистості складаються в процесі 

поступового узагальнення особистістю досвіду життєдіяльності й представляють 

собою єдність трьох сфер буття людини: діяльності, свідомості і власне 

особистісного ставлення. Всі базові підстави особистості тісно пов′язані між 

собою. 

Принцип системності постає як набір правил, якими керуються під час 

впровадження тих або інших теоретичних моделей, що використовуються із 

застосуванням системного способу мислення. Звісно, що система 

взаємопов’язана з цілісністю, яка складається з взаємозалежних елементів. У 

нашому дослідженні особистісна цілісність в юнацькому віці складається з 

окремих складових (особистісних властивостей, диспозицій), кожна робить 

власний внесок у цілісне утворення. У свою чергу між, складовими існує 

взаємозв’язок та взаємозалежність: наявність внутрішньої підпорядкованості: 

цілеспрямованість, динаміка, усталеність й активність. 

Ситуаційний принцип орієнтований на конкретні обставини й передбачає 

наявність ситуаційного мислення, уміння об’єктивно оцінювати проблемні 
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ситуації та знаходити вихід з урахуванням обставин. Застосування такого 

принципу сприяє діалогічності під час взаємодії із спільнотою, світом. 

Компетентнісний принцип забезпечує особистість необхідними компетенціями.  

Інноваційний принцип передбачає спрямованість особистості на 

саморозвиток, постійне підвищення власного рівня вмінь і навичок, знань. Цей 

принцип співвідноситься з визнанням інноваційної особистості як мети, суб’єкта 

і головного критерію суспільно-історичного розвитку (принцип цінності 

інноваційної особистості: інноваційна особистість – вихідна цінність 

соціогенезу). Одна з вихідних ідей принципц інноваційності полягає в тому, що 

діяльність – основа, засіб, умова та чинник розвитку особистісної цілісності в 

юнацькому віці. Це виявляється в об’єктивному зв’язку особистісної цілісності з 

системою цінностей, вироблених людством в ході суспільно-історичного 

розвитку. Засвоєння їх молодою людиною зумовлює її розвиток, усвідомлення 

себе як суб’єкта діяльності, становлення як особистості, здатної бути творцем 

самої себе, власної цілісності. Відповідно до цих принципів простежується 

складний неоднозначний зв’язок між основними психологічними категоріями та 

ключовими поняттями педагогічної інноватики. Невід’ємною складовою 

становлення і розвиту особистісної цілісності є засвоєння та збагачення культури 

як сукупності матеріальних і духовних цінностей людини, її освіченості, 

вихованості, ступеня досконалості її діяльності в процесі пізнання світу. 

Розвиток культури як перехід кількісного стану знань, цінностей, ступеню 

досконалості діяльності людини в новий якісний стан, єдність і боротьба 

протилежностей цих складових, заперечення одних їх якостей іншими є 

складним процесом становлення особистості, засвоєння нею культурних 

надбань. Культурні надбання відтворюють в особистості людські властивості і 

якості, що формувалися упродовж історичного розвитку суспільства. Засвоєння 

особистістю культури є постійним перетворенням її узагальнених форм, в тому 

числі спільної діяльності, в індивідуальне багатство особистості, що, в свою 

чергу, збагачує узагальнені форми цілісності в процесі особистісного розвитку. 

Таким чином, особистість виступає не лише результатом розвитку культури, але 
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й сама творить її та себе у контексті цієї культури. Це робить можливим 

розуміння розвитку особистісної цілісності як творчого процесу. 

У такий спосіб, особистісну цілісність можна розуміти як особливу якість 

людини, що набувається нею в соціокультурному середовищі в процесі спільної 

діяльності та спілкування. Молодій людині з сформованою особистісною 

цілісністю притаманні:  

• продуктивність у спілкування та діяльності;  

• єдність потреб, мотивів діяльності та цінностей; 

• гармонійні риси характеру; 

• усвідомлення себе як цілісного суб’єкта діяльності; 

• готовність до подолання інерції мислення, вміння цілеспрямовано 

використовувати можливості і механізми самоактуалізації. 

Таким чином, зазначені наукові принципи забезпечують організацію 

засобів із формування особистісної цілісності в юнацькому віці. На підгрунті 

теоретичного аналізу проблеми, результатів констатувального дослідження, 

виокремлення провідних принципів розбудови психолого-педагогічної програми 

формування особистісної цілісності в юнацькому віці нами розроблено модель 

модель відображає динаміку формування особистісної цілісності в юнацькому 

віці та результати цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу на юнаків 

та дівчат; взаємозв’язки між чинниками розвитку особистісної цілісності в 

юнацькому віці та факторами впливу на цей процес. 

Згідно з моделлю та на основі психологічного аналізу емпіричних даних 

отриманих в процесі виконання завдань констатувального експерименту нами 

розроблено та апробовано програму психолого-педагогічного супроводу 

формування особистісної цілісності в юнацькому віці, що містить авторську 

розробку навчального курсу, психологічного тренінгу, орієнтованих на 

формування особистісної цілісності (рис. 3.1.).  
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Рис .3.1. Модель формування особистісної цілісності в юнацькому віці  

 

Запропонована програма містить розробку навчального курсу, авторського 

психологічного тренінгу, орієнтованих на формування особистісної цілісності в 

юнацькому віці. 

Основні умови ефективної реалізації програми психолого-педагогічного 

супроводу формування особистісної цілісності юнацькому віці: орієнтація на 

особистісно та соціально значимі цінності особистості юнацького віку, що є 
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особистісну цілісність особистості; забезпечення зовнішніх та внутрішніх умов 

саморозвитку особистості юнацького віку. 

 

3.2. Програма психолого-педагогічного супроводу формування особистісної 

цілісності в юнацькому віці 

 

Зауважимо, що усі представлені у попередньому підрозділі дисертації 

теоретичні положення та принципи мають практично-орієнтований характер і є 

рівнозначно важливими. Вони дозволили розробити програму психолого-

педагогічного супроводу процесу цілеспрямованого формування особистісної 

цілісності в юнацькому віці. Основними умовами ефективної реалізації програми 

психолого-педагогічного супроводу формування особистісної цілісності в 

юнацькому віці є: відповідність системному, ситуаційному, компетентнісному, 

інноваційному принципам особистісного розвитку, орієнтація на особистісно та 

соціально значимі цінності особистості юнацького віку; інтегративний пріоритет 

та стимулювання сукупності особистісних, академічних і соціальних якостей, які 

визначають особистісну цілісність особистості; забезпечення зовнішніх та 

внутрішніх умов саморозвитку особистості юнацького віку. 

Відповідно до зазначених принципів особистісну цілісність в контексті 

розробленої програми розуміємо як єдину систему взаємопов’язаних елементів, 

що є водночас елементом іншої, більш складної системи – особистості. Це 

особливе психічне утворення, що: є причинно зумовленим; являється водночас і 

результатом і умовою психічного відображення; існуює завдяки діяльності та 

самодіяльності особистості; є проявом якісного нового рівня розвитку психіки в 

юнацькому віці. Таким чином, зміст цих основоположних принципів висвітлює 

природу особистісної цілісності в юнацькому віці у різних аспектах, що 

забезпечує повноту її формування. 

Згідно до окресленого змісту принципів розроблена психолого-педагогічна 

програма формування особистісної цілісності в юнацькому віці грунтується на 

таких положеннях: 1) положення випереджального морально-духовного 
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розвитку щодо розвитку інтелектуального (щоб не використовувати свій розум 

антигуманно); 2) положення, згідно з яким провідною мотивацією особистісного 

розвитку в юнацькому віці мають бути вершинні смислоціннісні орієнтири; 

3) положення розвитку вищих емоційних переживань; 4) положення 

пріоритетності морально-духовних цінностей; 5) положення ідентифікації 

особистості в юнацькому віці. Наведені положення реалізуються в зазначених 

вище принципах принципах. 

Логіка зазначеної програми передбачає поєднання й послідове 

наслідування психолого-педагогічних методів й прийомів, які доцільно 

використовувати в процесі формування та розвитку цілісної особистості учня 

(студента) на заняттях, у позакласній та позаурочній роботі, у творчій діяльності, 

наукових дослідженнях, у повсякденній роботі над собою. Молода людина з 

сформованою особистісною цілісністю змістовніше проживе своє життя, 

здійснить доброчинний вплив на інших, зробить бажаний внесок у поступальний 

розвиток людського буття. 

Мета програми: формування особистісної цілісності особистості 

юнацького віку шляхом творчого самостворення та самореалізації, підвищення 

соціально-психологічної компетентності учасників, актуалізації потреби 

особистості в самопізнанні та саморозумінні, розвиток рефлексивних навичок, 

формування стимулу для подальшого саморозвитку. 

Завдання програми: 

- розвиток самосвідомості та самопізнання учасників занять; 

- усвідомлення взаємозв’язку себе з іншими, розвиток уміння будувати 

взаємини зі світом, людьми і самим собою; 

- формування адекватної самооцінки та самоповаги; 

- розвиток навичок асертивної поведінки; 

- ознайомлення з поняттями «психологічна дистанція», «кордони»; 

- формування толерантного ставлення до оточуючих; 

- сприяння усвідомленню власних емоційних станів та розвиток навичок 

емпатійного реагування; 
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- удосконалення рефлексивних характеристик особистості; 

- розвиток готовності приймати допомогу та надавати її іншим; 

- розвиток почуття соціальної та індивідуальної цінності; 

- усвідомлення власної цінності як основу бачення життєвої перспективи. 

Цикл занять ґрунтується на принципі поступовості, де кожен наступний 

етап логічно випливає з попереднього. Завдяки цьому учасники послідовно 

заглиблюються в процес усвідомлення себе, відкриваючи різні сторони власного 

«Я», своєї самосвідомості. У процесі занять розвивається техніка самопізнання: 

аналіз, зворотній зв’язок, рефлексія. Даний цикл занять орієнтований не стільки 

на кінцевий результат, скільки на динаміку процесу саморозвитку. Він повинен 

стати для учасників подією, яка дала можливість змінити їх світосприйняття і 

розширити життєві можливості. 

Загальна інформація. 

Кількість занять: 21. 

Тривалість занять: 2 год.15 хв. 

Кількість учасників занять: 10 осіб. 

Тренінгове приміщення: простора кімната, стільці (за кількістю учасників і 

ведучого), розміщені в центрі кімнати у формі кола. 

Таким чином, програма психолого-педагогічного супроводу формування 

особистісної цілісності розрахована на 21 зустріч, двічі на тиждень, протягом 

трьох місяців. Загальна тривалість 45 годин (не враховуючи час потрібний для 

самостійної роботи, духовно-практичних дій). 

Теоретична частина програми, що представлена у лекціях, інформуваннях 

під час занять спрямована на здійснення інформаційного впливу з метою 

формування у юнаків та дівчат уявлень про особистість та структуру особистості 

юнацького віку, сутність таких вагомих складових як спрямованість особистості, 

«Я-концепція» особистості, особистісна цілісність в юнацькому віці, роль 

ціннісно-мотиваційної складової особистості тощо ( табл. 3.1.). 
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Таблиця 3.1. 

Послідовність психолого-педагогічних заходів і час тривалості упродовж 

проведення програми психолого-педагогічного супроводу формування 

особистісної цілісності в юнацькому віці 

 

Заняття Психолого-педагогічний 

захід 

Тема Тривалість 

заняття 

1. Вступна бесіда. 

Практичне заняття 

спрямоване на визначення 

свідомого вибору в житті 

молодої людини. 

Шлях, який 

обираєш ти... 

10 хв + 2.5 

2. Міні-лекція про сфери 

свідомості (10 хв). 

Міні-лекція про структуру 

особистості за Е. Берном (10 

хв). 

Міні-лекція про те, як можна 

змінити ставлення до життя 

(10 хв). 

Практичне заняття 

спрямоване на усвідомлення 

учасниками факту свого 

існування, формування вмінь 

спілкування із самим собою 

Свідомість. 

Структура 

свідомості. 

30 хв + 1.45 

3. Міні-лекція «Вивчення станів 

свого «Я» (10 хв.). 

Практичне заняття 

спрямоване на процес 

самопізнання своєї 

особистості; формування 

об’єктивного сприймання 

власної особистості; 

ознайомлення з можливими 

станами свого «Я». 

Вивчення 

особливостей 

власної 

особистості. 

10 хв + 2.05 

4. Інформаційне повідомлення 

«Відповідай, а не реагуй» (10 

Управління 

власними 

10 хв + 2.05 
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хв.). 

Практичне заняття 

спрямоване на розвиток 

самоконтролю та здатність 

розрізняти емоційні стани 

інших людей. 

ємоціями та 

почуттями. 

5. Міні-лекція «Прийняття 

власного «Я» (15 хв.). 

Міні-лекція «Моя доля. У 

чиїх вона руках?» (15хв.). 

Практичне заняття 

спрямоване на ціннісне 

ставлення до себе, сприяння 

усвідомленню важливості 

прийняття свого «Я» 

Хто Я? Ціннісне 

ставлення до 

себе. 

30 хв. + 1.45 

 

6. Міні-лекція «Прийняття 

інших людей» (20 хв.). 

Практичне заняття 

спрямоване на ціннісне 

ставлення до інших, 

необхідність взаємного 

прийняття для розвитку 

щирих відносин. 

Ціннісне 

ставлення до 

інших людей. 

20 хв. + 1.55 

7. Міні-лекція «Самоставлення» 

(10 хв.). 

Практичне заняття 

спрямоване на розвиток 

самосвідомості, самопізнання 

учасників 

Ціннісне 

ставлення до себе 

й світу. 

10 хв. + 2.05 

8. Практичне заняття 
спрямоване на застосування 
метафори для кращого 
розуміння самого себе, 
розвиток креативності. 

Креативність. 2.15 

9. Міні-лекція «Криза – 

найважливіший урок в житті 

людини» (10 хв.). 

Практичне заняття 

спрямоване на опанування 

психоемоційним станом в 

Психологічні 

умови 

працездатності 

особистості. 

10 хв. + 2.05 



203 

умовах життєвих криз, 

формування настрою 

учасників на роботу, 

створення умов для 

позитивного настрою, 

налаштування учасників 

заняття на робочий стан 

10. Практичне заняття 

спрямоване на встановлення 

психологічно комфортної 

дистанції спілкування з 

різними співрозмовниками. 

Я та моє 

оточення. 

Принципи 

успішної 

комунікації. 

2.15 

11. Міні-лекція «Почуття в 

нашому житті» (20 хв.). 

Практичне заняття 

спрямоване на опанування 

власними почуттями та 

розуміння інших 

Принципи 

успішної 

взаємодії з 

іншими. 

20 хв. + 1.55 

12. Міні-лекція «Стилі 

спілкування. Асертивність та 

асертивна поведінка» (15 хв.). 

Міні-лекція «Стилі 

спілкування. Асертивність та 

асертивна поведінка» 

(продовження) (20 хв.). 

Інформаційне повідомлення 

«Як навчитися бути 

асертивним» (15 хв.). 

Практичне заняття 

спрямоване на опанування 

уміннями спілкування 

Спілкування. 

Стилі 

спілкування. 

50 хв. + 1.25 

13. Міні-лекція «Захист своїх 

індивідуальних прав» (20 хв.). 

Практичне заняття 

спрямоване на уміння 

встановлювати й поважати 

власну суверенність 

Психологічна 

суверенність. 

20 хв. + 1.55 

14. Міні-лекція «Асертивна 

реакція на оцінки» (15 хв.). 

Практичне заняття 

Іншакшість. 

Повага до іншої 

точки зору. 

15 хв. + 2.05 
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спрямоване на навчитися 

асертивно реагувати на 

оцінювання, впевнено й гідно 

приймати критику і похвалу. 

15. Дискусія «Як я розумію 

щастя?» (15 хв). 

Практичне заняття 

спрямоване на підвищення 

інтегрованості, емоційної 

стабільності в групі. 

Групова 

згуртованість. 

Психологічний 

клімат групи. 

15 хв. + 2.00 

16. Побудова моделі особистості 

сучасного юнака, дівчини, 

усвідомлення орієнтирів для 

майбутнього росту (25 хв.). 

Практичне заняття 

спрямоване на розуміння 

механізму рефлексії, оцінку 

якісних змін в уявленні про 

свою особистість, визначення 

шляхів саморозвитку. 

Рефлексія. 25 хв. + 1.50 

17. Інформаційне повідомлення 

«Самооцінка. Види 

самооцінки» (15 хв.). 

Практичне заняття 

спрямоване на формування 

позитивного самоставлення 

Самооцінка як 

вагома складова 

самоставлення. 

15 хв. + 2.05 

18. Міні-лекція 

«Самовдосконалення» (25 хв). 

Практичне заняття 

спрямоване на сприяння 

самопізнанню особистості, 

розкриттю власного 

потенціалу формування 

прагнення 

самовдосконалюватися, 

сприяння формуванню 

перспектив свого життя 

Самоактуалізація. 25 хв. + 1.55 

19. Міні-лекція «Толерантність» 

(15 хв). 

Принципи 

успішної 

15 хв. + 2.05 
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Практичне заняття 

спрямоване на усвідомлення 

власної позиції, уміння 

відстоювати власну правоту, 

формування вміння знаходити 

компроміс. 

життєдіяльності. 

20. Міні-лекція «Особистість» (20 

хв.). 

Міні˗лекція «Унікальність 

людини» (15 хв). 

Практичне заняття 

спрямоване на усвідомлення 

індивідуальності особистості 

й ціннісне ставлення до життя  

Особистість – 

Індивідуальність 

– Цінність. 

35 хв. + 1.45 

21. Міні-лекція «Гармонія в 

житті» (25 хв.). Підсумкове 

практичне заняття спрямоване 

на підведення результатів, 

визначення власних надбань, 

висловлення побажань. 

Гармонія життя, 

гармонія 

особистості. 

25 хв. + 1.55 

Загальна кількість годин 45 год. 15 хв. 

 

 

Теоретичний аспект програми у вигляді лекцій та інформувань 

спрямований на засвоєння відповідних понять через систематизований, 

структурований, науково-обгрунтований виклад матеріалу, що уможливлює 

формування особистісної цілісності в юнацькому віці (повний опис програми 

представлений у додатку В). 

 

3.3. Оцінка ефективності програми формувального впливу та визначення 

основних складових її ефективної реалізації 

 

З метою виявлення дієвості розробленої та впровадженої програми 

психологічного супроводу формування особистісної цілісності в юнацькому віці, 

нами було проведено емпіричне дослідження. У дослідженні взяли участь учні 
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10-11-х класів – дві експериментальні групи по 10 осіб у кожній, студенти І 

курсу ЦДПУ імені Володимира Винниченка, факультету педагогіки та 

психології також 10 осіб. Окрім цього задля виявлення якісних змін нами було 

задіяно контрольну групу з 30 осіб – учні старших класів шкіл місця Кривий Ріг. 

Досліджуваних було розподілено на чотири групи – К (контрольна група) – 30 

осіб, у цій групі програму формувальних задів не було задіяно, а також 

експериментальна група (Е1) загальноосвітня школа (КЗШ №126), учні 10-11-

класів N = 10; експериментальна група (Е2) ліцей (КОЛІ), учні 10-11- класів N = 

10; експериментальна група (Е3) студенти 1 курсу N = 10. 

У ході формувального етапу дослідження засобом формування 

особистісної цілісності в юнацькому віці слугувала розроблена нами програма 

формування особистісної цілісності як система розвивальних впливів та 

інтерактивних технік, серед яких: проблемні міні-лекції, рольові, навчально-

рольові та ділові ігри, групові обговорення, моделювання й аналіз ситуацій 

взаємодії, рефлективне навчання тощо (додаток В). 

За результатами формувальних заходів ми можемо спостерігати тенденцію 

щодо підвищення рівню духовності у експериментальних групах й усталеність 

даного показнику в контрольній групі. Таким чином, застосовані формувальні 

заходи, а саме, розроблена програма психологічного супроводу формування 

особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Таблиця 3.2.  

Особливості прояву духовного потенціалу в структурі особистості (за 

методикою Е. Помиткіна) 

у відсотках за результатами формувальних заходів 

 

Рівні Контр

ольна 

група 

N = 30 

(1) 

Контр

ольна 

група 

N = 30 

(2) 

Учні 

КЗШ 

№126, 

10-11 

класи 

N = 10 

Учні 

КЗШ 

№126, 

10-11 

класи 

 N = 10 

Учні 

КОЛІ 

10-11 

класи 

 

N = 10 

Учні 

КОЛІ 

10-11 

класи 

 

N = 10 

Студе

нти 

 

 

 

N = 10 

Студе

нти 

 

 

 

N = 10 
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(1) (2) (1) (2) (1) (2) 

високий 13,3 16,6 20 20 30 30 10 30 

середній 70 66,6 40 60 20 50 80 70 

низький 16,6 16,6 40 20 50 20 10 - 

 

Примітка: (1) – за результатами діагностики до формувальних заходів; 

                   (2) – за результатами діагностики після формувальних заходів 

Результати контрольних зрізів контрольної групи, що надані у таблиці 3.2. 

свідчать про те, що через відповідний проміжок часу ситуація не змінюється.  

Проте, емпіричні дані контрольних зрізів в експериментальних групах, де 

було запроваджено формувальні заходи демонструють суттєві зміни. Так, в групі 

учнів загальноосвітнього закладу (КЗШ № 126) збільшується кількісна доля осіб 

із середнім рівнем (з 40% до 60%) й значно зменшується з низьким рівнем (з 40% 

до 20%). Схожа тенденція спостерігається у учнів ліцею (КОЛІ), збільшується 

кількість учнів з середнім рівнем (з 20% до 50%) й зменшується кількість з 

низьким рівнем (з 50% до 20%). Так, ми можемо об’єктивно відзначити 

ефективність задіяних засобів. 

Значне покращення показнику духовності спостерігається в 

експериментальній групі студентів- майбутніх психологів – збільшується 

високий рівень духовності з 10% до 30%, а також відбувається якісне зменшення 

низького рівню духовності з 10% до 0. Тобто формувальні заходи виявилися 

більш ефективними для формування духовності у студентів-майбутніх 

психологів. 

Запропоновані заходи виявляються ефективними задля формування 

самоактуалізаційних потреб особистості юнацького віку. Результати емпіричних 

даних, що підтверджують зазначені висновки надані у таблиці 3.3. 



208 

Таблиця 3.3. 

 

Представленість особливостей самоактуалізаційних складових у структурі 

особистості 

(за методикою «Самоактуалізаційний тест» Е. Шострома) у відсотках за 

результатами формувальних заходів 

 

Шкали 

САТ 

Контр

ольна 

група 

 

 

N = 30 

(1) 

Контр

ольна 

група 

 

 

N = 30 

(2) 

Учні 

КЗШ 

№126, 

10-11 

класи 

N = 10 

(1) 

Учні 

КЗШ 

№126, 

10-11 

класи 

N = 10 

(2) 

Учні 

КОЛІ 

10-11 

класи 

 

N = 10 

(1) 

Учні 

КОЛІ 

10-11 

класи 

 

N =10 

(2) 

Студ-

ти 

 

 

 

N = 10 

(1) 

Студ- 

ти 

 

 

 

N = 10 

(2) 

Шкала 

підтрим

ки 

В–33,3 

С–50 

Н–16,6 

В – 33 

С – 50 

Н – 17 

В – 20 

С – 70 

Н – 10 

В – 30 

С – 60 

Н – 10 

В – 30 

С – 70 

Н – 0 

В – 50 

С – 50 

Н – 0 

В – 50 

С – 40 

Н – 10 

В – 70 

С – 30 

Н – 0 

Шкала 

ціннісн

ої 

орієнта

ції 

В–16,6 

С–66,6 

Н–16,6 

В – 17 

С – 50 

Н – 33 

В – 10 

С – 80 

Н – 10 

В – 20 

С – 70 

Н – 10 

В – 20 

С – 70 

Н – 10 

В – 40 

С – 50 

Н – 10 

В – 15 

С – 62 

Н – 10 

В – 20 

С – 75 

Н – 5 

Шкала 

сенсити

вності 

В – 10 

С – 80 

Н – 10 

В – 33 

С – 44 

Н – 33 

В – 20 

С – 50 

Н – 30 

В – 40 

С – 50 

Н – 10 

В – 10 

С – 60 

Н – 30 

В – 20 

С – 70 

Н – 10 

В – 20 

С – 60 

Н – 20 

В – 40 

С – 50 

Н – 10 

Шкала 

спонтан 

ності 

В–33,3 

С–50 

Н–16,6 

В – 33 

С – 50 

Н – 17 

В – 20 

С – 60 

Н – 20 

В – 30 

С – 60 

Н – 10 

В – 30 

С – 70 

Н – 0 

В – 40 

С – 60 

Н – 0 

В – 20 

С – 60 

Н – 20 

В – 50 

С – 50 

Н – 0 

Шкала 

уявлень 

про 

природу 

людини 

В–16,6 

С–66,6 

Н–16,6 

В – 17 

С – 66 

Н –17 

В – 10 

С – 70 

Н – 20 

В – 20 

С – 70 

Н – 10 

В – 10 

С – 50 

Н – 10 

В – 40 

С – 40 

Н – 20 

В – 30 

С – 50 

Н – 20 

В – 50 

С – 40 

Н – 10 

Шкала 

синергії 

В – 10 

С – 70 

Н – 20 

В – 1 

С – 66 

Н – 33 

В – 20 

С – 60 

Н – 20 

В – 30 

С – 60 

Н – 10 

В – 20 

С – 60 

Н – 20 

В – 40 

С – 50 

Н – 10 

В – 20 

С – 60 

Н – 20 

В – 50 

С – 40 

Н – 10 

Шкала В–23,3 В–23,3  В – 20 В – 40 В – 30 В – 40 В – 30 В – 50 
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контакт 

ності 

С–60 

Н–16,6 

С –60  

Н – 17 

С – 40 

Н – 40 

С – 50 

Н – 10 

С – 50 

Н – 20 

С – 50 

Н – 10 

С – 60 

Н – 10 

С – 50 

Н – 0 

Шкала 

пізнава

льних 

потреб 

В–20 

С–56,6 

Н–23,3 

В–23,3 

С–53,4 

Н–23,3  

В – 20 

С – 70 

Н – 10 

В – 40 

С – 40 

Н – 20 

В – 20 

С – 60 

Н – 20 

В – 30 

С – 70 

Н – 10 

В – 20 

С – 60 

Н – 20 

В – 40 

С – 50 

Н – 10 

Шкала 

креатив

ності 

В–26,6 

С–56,6 

Н–16,6 

В – 27 

С –57  

Н – 17 

В – 20 

С – 70 

Н – 10 

В – 40 

С – 60 

Н – 0 

В – 50 

С – 30 

Н – 20 

В – 60 

С – 40 

Н – 0 

В – 20 

С – 50 

Н – 30 

В – 60 

С – 30 

Н – 10 

 

 

Примітка: (1) – за результатами діагностики до формувальних заходів; 

                   (2) – за результатами діагностики після формувальних заходів 

За діагностичними даними, одержаними впродовж контрольних зрізів під 

час проведення діагностики самоактуалізаційних складових у структурі 

особистості за методикою «Самоактуалізаційний тест» Е. Шострома 

виявляються такі тенденції стосовно загальної вибірки досліджуваних та 

узалежнено по групах: 

- в учнів загальноосвітньої школи (КЗШ №126), 10-11 класів 

спостерігається стабільна тенденція щодо підвищення показників 

«сенситивності», «контактності», «пізнавальних потреб», «креативності»;  

- в учнів ліцею (КОЛІ), 10-11- класи спостерігається стабільна тенденція за 

показником шкалаи «підтримки», до відсутності низького рівню в обох зрізах й 

підвищенню високого рівню з 30% до 50%, укріплюється ціннісне ставлення до 

«цінностей», «спонтанності», «уявлень про природу людини», «синергії», 

«контактності», особливо «креативності»;  

- у студентів - майбутніх психологів відмічається стабільна тенденція до 

підвищення якісних показників, а саме: «підтримки», «спонтанності», «уявлень 

про природу людини», «синергії», «контактності», «креативності», 

«пізнавальних потреби», що характерні для особистості яка самоактуалізується. 
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За результатами контрольних зрізів в контрольній групі у першому та 

другому зрізах очевидно, що за термін, коли відбувалися формувальні заходи у 

експериментальних групах, не відбулося суттєвих змін за якісними показниками. 

Специфіка самоставлення визначалася нами у досліджуваних за 

методикою «Опитувальник самоставлення» В. Століна. Результати дагностики 

надано у таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4. 

 

Особливості ставлення до себе у досліджуваних 

(за В. Століним) (у відсотках) за результатами формувальних заходів 

 

Показники 

самоставлення 

Упевненість  

у собі 

Ставлення 

інших 

Самоприй- 

няття 

Почуття  

провини 

Інтерес до 

самого себе 

Дослід 

жувані 

в
и

со
к
и

й
 

се
р
ед

н
ій

 

н
и

зь
к
и

й
 

в
и

со
к
и

й
 

се
р
ед

н
ій

 

н
и

зь
к
и

й
 

в
и

со
к
и

й
 

се
р
ед

н
ій

 

н
и

зь
к
и

й
 

в
и

со
к
и

й
 

се
р
ед

н
ій

 

н
и

зь
к
и

й
 

в
и

со
к
и

й
 

се
р
ед

н
ій

 

н
и

зь
к
и

й
 

Учні КЗШ 

№126,  

10-11 кл NК - 

30; NЕ - 10 

К 35 

Е 49  

К 65 

Е 51  
- 

К 26 

Е 35 

К49 

Е 45  

К 25 

Е 20 

К24 

Е49 

К21 

Е30 

К55 

Е21 

К70 

Е45 

К 5 

Е20 

К 41 

Е35 

К32 

Е55 

К 36 

Е35 

К32 

Е10 

Учні 

КОЛІ 

10-11 кл 

N К- 30; NЕ - 

10 

К50 

Е65 

43 

Е25 

К15 

Е10 

К 42 

Е50 

К 24 

Е37 

К34 

Е23 

К 29 

Е36 

К 42 

Е49 

 К 

30 

Е15 

К23 

Е15 

К43 

Е70 

К 34 

Е15 

К23 

Е65 

К36 

Е10 

К41 

Е24 

Студенти 

N К - 10;  

NЕ - 10 

К40 

Е60 

К50 

Е20 

К10 

Е20 

К50 

Е60 

К40 

Е20 

К20 

Е20 

К60 

Е80 

К20 

Е10 

К20 

Е10 

К40 

Е10 

К40 

Е80 

К20 

Е10 

  

К40 

Е50 

К40 

Е40 

К20 

Е10 
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За результатами першої частини таблиці ми вбачаємо, що у 

експериментальних групах після задіяння формувальних заходів кількісні 

значення за показниками «упевненість у собі», «відношення інших», 

«самоприйняття», «інтерес до самого себе» значно підвищується, я в учнів 

старших класів, так і у студентів першого курсу.  Втім «почуття провини» за 

високим рівнем значно зменшується в усіх групах досліджуваних саме в 

експериментальних групах.  

Таблиця 3.4. (продовження) 

 

Показники 

самоставле

ння 

Здатність 

розуміти себе 

Самоповага Симпатія до 

своєї 

зовнішності 

Очікування 

відношення 

інших 

Інтегральне 

самовідно-

шення 

Досліджув

а 

ні в
и

со
к
и

й
 

се
р
ед

н
ій

 

н
и

зь
к
и

й
 

в
и

со
к
и

й
 

се
р
ед

н
ій

 

н
и

зь
к
и

й
 

в
и

со
к
и

й
 

се
р
ед

н
ій

 

н
и

зь
к
и

й
 

в
и

со
к
и

й
 

се
р
ед

н
ій

 

н
и

зь
к
и

й
 

в
и

со
к
и

й
 

се
р
ед

н
ій

 

н
и

зь
к
и

й
 

Учні КЗШ 

№126,  

10-11 кл  

NК - 30;  

NЕ - 10 

К22 

Е40 

К44 

Е50 

К34 

Е10 

К17 

Е50 

К65 

Е40 

К15 

Е10 

К40 

Е50 

К15 

Е30 

К45 

Е20 

К23 

Е30 

К57 

Е60 

К21 

Е10 

К38 

Е50 

К37 

Е40 

К25 

Е10 

Учні КОЛІ  

10-11 кл 

NК - 30;  

NЕ - 10 

К42 

Е50 

К35 

Е40 

К23 

Е10 

К18 

Е40 

К23 

Е40 

К59 

Е20 

К23 

Е50 

К50 

Е40 

К26 

Е10 

К45 

Е40 

К49 

Е50 

К6 

Е10 

К20 

Е50 

К39 

Е30 

К41 

Е20 

Студенти 

N К - 10;  

NЕ - 10 

К10 

Е40  

К80 

Е50 

К10 

К10 

К20 

Е60 

К20 

Е20 

К60 

Е20 

К20 

Е50 

К50 

Е30 

К30 

Е20 

К40 

Е40 

К40 

Е50 

К20 

Е10 

К20 

Е50 

К60 

Е40 

К20 

Е10 

Примітка: К – контрольная група,  

                   Е – експериментальна група досліджуваних. 

За результатами, що представлені у другий частині таблиці також ми 

спостерігаємо тенденцію щодо покращення кількісних даних за показниками 
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«здатність розуміти себе», «самоповага», «симпатія до своєї зовнішності», 

«очікування відношення інших», «інтегральне самоставлення», як в групі 

старшокласників, так і студентів першого курсу. Після задіяння формувальних 

заходів у досліджуваних виявляється стійка тенденція щодо підвищення 

показників самоставлення.  

Суттєві зміни виявлено під час дослідження Локус контролю особистості 

за методикою Д. Леонтьєва, що уособлено в таблиці 3.5. 

 

Таблиця 3.5. 

 

Представленість Локус контролю особистості 

(за методикою  Д. Леонтьєва) у відсотках за результатами формувальних 

заходів 

 

 Локус 

контролю-Я  

 

(1) 

Локус 

контролю-Я 

 

(2) 

Локус 

контролю-

життя  

(1) 

Локус 

контролю-

життя  

(2) 

Контрольна група 

N = 30 

В – 16,6   

С – 56,6 

Н – 16,6 

В – 16,6   

С – 73,3 

Н – 10 

В – 30   

С – 40 

Н – 30 

В – 30   

С – 40 

Н – 30 

Учні КЗШ №126, 

10-11 кл  

N = 10 

В – 30 

С – 60 

Н – 10 

В – 40 

С – 50 

Н – 10 

В – 40 

С – 50 

Н – 10 

В – 20 

С – 70 

Н – 10 

Учні КОЛІ  

10-11 кл 

N = 10 

В – 40 

С – 50 

Н – 10 

В – 50 

С – 50 

Н – 0 

В – 40 

С – 50 

Н – 10 

В – 50 

С – 50 

Н – 0 

Студенти 

N = 10 

В – 40 

С – 50 

Н – 10 

В – 60 

С – 40 

Н – 0 

В – 40 

С – 50 

Н – 10 

В – 50 

С – 50 

Н – 0 

 

Примітка: (1) – за результатами діагностики до формувальних заходів; 

                   (2) – за результатами діагностики після формувальних заходів 

За результатами контрольних зрізів у контрольній групі, емпіричними 

даними наданими у таблиці 3.5. зрозуміло, що змінювання відбуваються, але не 
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суттєво. Дещо підвищується середній рівень за показником «Локус контролю-

Я». 

Результати надані у таблиці 3.5. свідчуть про те, що переважно, 

досліджувані експериментальних груп в усіх вибірках виявляють тенденцію до 

Локус контролю-життя (намагаються брати відповідальність за власні рішення та 

життя). Втім, сприймають себе сильними, тобто виявляють Локус контролю-Я. 

Проте, досліджувані контрольної групи демонструють незначні ситуативні 

зміни. 

Тобто, формування особистісної цілісності сприяє покращенню якісних 

показників Локус-контролю особистості. 

Для з’ясування особливостей системи ціннісних орієнтацій та їх 

представленості у структурі особистості старшокласників ми застосували 

«Методику діагностики системи ціннісних орієнтацій особистості», розроблену 

Е. Фанталовою. Результати дагностики надано у таблиці 3.6. 

 

Таблиця 3.6 

 

Ієрархія цінностей та їх доступності у юнаків та дівчат (методика 

Е. Фанталової) за результатами формувальних заходів 

 

Цінності Ц Д Р Ц Д Р Ц Д Р Ц Д Р 

К  К  К Е 1 Е1 Е1 Е2 Е2 Е2 Е3 Е3 Е3 

1.Активне, 

діяльне життя 

8 2 Ц-

Д ≥ 

4 

ВК 

5 5 |Ц-

Д| 

< 4 

НЗ 

3 2 |Ц-

Д| < 

4 

НЗ 

4 1 |Ц-Д| 

< 4 

НЗ 

2.Здоров’я 5 10 Д-

Ц ≥ 

4 

ВВ 

11 9 |Ц-

Д| 

< 4 

НЗ 

8 4 Ц- 

Д ≥4  

ВК 

12 8 Ц- 

Д ≥4  

 

ВК 

3.Цікава 

робота 

4 4  |Ц-

Д| 

1 1 |Ц-

Д| 

2 1 |Ц-

Д| < 

2 2 |Ц-Д| 

< 4  
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< 4 

НЗ 

< 4 

НЗ 

4 

НЗ 

НЗ 

4.Краса 

природи, 

мистецтва 

9 9  |Ц-

Д| 

< 4 

НЗ 

3 4 |Ц-

Д| 

< 4 

НЗ 

4 3 |Ц-

Д| < 

4 

НЗ 

4 4 |Ц-Д| 

< 4  

НЗ 

5.Любов 2 6 Д-

Ц ≥ 

4 

ВВ 

2 3 |Ц-

Д| 

< 4 

НЗ  

1 2 |Ц-

Д| < 

4 

НЗ 

3 3 |Ц-Д| 

< 4  

НЗ 

6.Матеріаль-

но-забезпече-

не життя 

1 11 Д-

Ц ≥ 

4 

ВВ 

6 11 Д-

Ц ≥ 

4 

ВВ 

6 10 Д- 

Ц ≥ 

4 

ВВ 

4 9 Д- 

Ц ≥ 

4  

ВВ 

7.Наявність 

вірних друзів 

3 5 |Ц-

Д| 

< 4 

НЗ 

4 4 |Ц-

Д| 

< 4 

НЗ  

5 4 |Ц-

Д| < 

4 

НЗ 

6 5 |Ц-Д| 

< 4  

НЗ 

8.Упевненість 

у собі 

2 7 Д-

Ц ≥ 

4 

ВВ 

7 8 |Ц-

Д| 

< 4 

НЗ 

6 6 |Ц-

Д| < 

4 

НЗ 

7 7 |Ц-Д| 

< 4  

НЗ 

9.Пізнання 11 6 Ц-

Д 

≥4 

ВК 

10 9 |Ц-

Д| 

< 4 

НЗ 

9 7 |Ц-

Д| < 

4 

НЗ 

9 6 |Ц-Д| 

< 4  

НЗ 

10.Свобода 

(незалежність 

у вчинках, 

діях) 

10 5 Ц-

Д 

≥4 

ВК 

9 10 |Ц-

Д| 

< 4 

НЗ 

10 9 |Ц-

Д| < 

4 

НЗ 

12 11 |Ц-Д| 

< 4  

НЗ 

11.Щасливе 

сімейне життя 

3 8 Д-

Ц ≥ 

4 

ВВ 

1 3 |Ц-

Д| 

< 4 

НЗ 

4 3 |Ц-

Д| < 

4 

НЗ 

1 1 |Ц-Д| 

< 4  

НЗ 

12.Творчість 10 10 |Ц-

Д| 

< 4 

НЗ 

2 4 |Ц-

Д| 

< 4 

НЗ 

7 6 |Ц-

Д| < 

4 

НЗ 

5 4 |Ц-Д| 

< 4 

НЗ 

Примітка: Ц – цінність; Д – доступність; Р – розбіжність між цінністю та 

доступністю. 

Загалом по вибірці:  
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Контрольна група (К)                                                            N = 30 

Експериментальна група (Е1) КЗШ №126, учні 10-11-кл N = 10 

Експериментальна група (Е2) КОЛІ 10-11- кл               N = 10 

Експериментальна група (Е3) студенти 1 курсу             N = 10 

За результатами контрольних зрізів в групах, в котрих формувальні заходи 

не відбувалися, якісні показники не виявляють суттєвих змін. Тобто, формування 

цінностей у юнаків та дівчат потребує цілеспрямованих заходів. Втім 

формування особистісної цілісності сприяє підвищенню ціннісних орієнтацій у 

осіб цього вікового періоду, що підтверджується результатами наданими у 

таблиці 3.6. 

У групі старшокласників загальноосвітньої школи (КЗШ №126) 

спостерігається сформованість провідних цінностей, що досліджуються 

методикою Є.Фанталовою. Втім є необхідність зменшити дискомфортне 

навантаження стосовно можливості підвищити своє матеріальне становище у 

майбутньому.  

У ліцеїстів (КОЛІ) схожа тенденція. Хоча цікава робота домінує за 

значущістю й відчуттям доступності таких цінностей.  

У студентів майбутніх психологів також переважає гармонійне ставлення 

до власних цінностей.  

За результатами наданими у таблиці зрозуміло, що формувальні заходи 

сприяють підвищенню значущості любові, пізнання, свободи, щасливого 

сімейного життя, втім досліджувані відчувають дискомфорт у реалізації такої 

цінності, як матеріально-забезпечене життя. Тобто основний акцент 

досліджувані роблять на цікаву роботу, почуття, щасливе сімейне життя, вірних 

друзів. Таким чином варто провести додаткові формувальні заходи щодо 

зниження дискомфорту за відзначеними показниками.  

Розглянемо більш докладніше за показниками зазначеної методики 

Е. Фанталової. 

За показником «Активне, діяльне життя» в усіх експериментальних групах 

відбувається суттєва зміна, а саме: ВК (внутрішній конфлікт) поступається НЗ 
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(нейтральна зона) або зменшується гострота напруження чи  мотиваційне 

протистояння. 

За показником «Здоров’я» суттєва зміна відбувається у групі (Е1) − учні 

загальноосвітньої школи (КЗШ №126) у порівнянні із контрольною групою ВВ 

(внутрішній вакуум) змінюється на НЗ (нейральна зона). В інших 

експериментальних групах не так успішно: ВВ (внутрішній вакуум) змінюється 

на ВК (внутрішній конфлікт) або відбувається перехід від кризи до конфлікта. 

За показником «Цікава робота» як в контрольних так і в 

експериментальних групах оптимальна позиція – НЗ (нейтральна зона). Схожа 

ситуація є характерною для показників «Краса природи, мистецтва», «Наявність 

вірних друзів», а також «Творчість». 

Серйозні зміни відбуваються за показником «Любов» саме в 

експериментальних групах: ВВ (внутрішній вакуум) поступається на НЗ 

(нейтральна зона), а також схожі зміни спостерігаємо за показником «Щасливе 

сімейне життя». 

Проте, показник «Матеріально-забезпечене життя» демонструє негативну 

стабільність в усіх групах, контрольних та експериментальних спостерігається 

ВВ (внутрішній вакуум). Тобто, формувальні заходи, спрямовані на формування 

особистісної цілісності не виявляють позитивного впливу на ставлення до 

власного матеріального рівня у досліджуваних. 

Вагомі змінювання відбуваються за показником «Упевненість у собі» саме 

у експериментальних групах: ВВ (внутрішній вакуум) поступається на НЗ 

(нейтральна зона). 

Показник «Пізнання» змінюється в експериментальних групах в такий 

спосіб, ВК (внутрішній конфлікт) трансформується у НЗ (нейтральна зона), 

схожа ситуація спостерігається за показником «Свобода (незалежність у 

вчинках, діях)». 

Таким чином, в цілому очевидні суттєві зміни завдяки формувальним 

заходам спостерігаються власне у експериментальних групах. Тобто, 
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формування особистісної цілісності в юнацькому віці сприяє підвищенню 

значенню цінностей й особистісний розвиток в цілому у юнаків та дівчат. 

Подальші зміни за результатами формувальних заходів представлено у 

таблиці 3.7., яка розкриває специфіку мотиваційної структури особистості у 

контрольних та експериментальних групах завдяки цілеспрямованому 

формуванню особистісної цілісності. 

 

Таблиця 3.7.  

 

Специфіка мотиваційної структури особистості  

(методика оцінки рівня домагань особистості В. Гербачевського)  

(у балах) за результатами формувальних заходів 

 

Мотиваційна структура 

особистості 

Представленість структурних компонентів  

у групі 

Контрольна 

група 

   К-1       К-2 

Експериментальні групи 

        Е-1               Е-2              Е-3 

Ядро мотиваційної сфери 

особистості (компоненти,  

що спонукують до 

діяльності) 

Перша група 

К1 – внутрішній мотив К1 15; К2 16  17 15 18 

К2 – пізнавальний мотив К1 16; К2 16 17 17 18 

К3 – мотив уникнення К1 12; К2 13 10 9 12 

К4 – змагальний мотив К1 15; К2 16 17  16 18  

К5 – мотив до зміни 

діяльності 

К1 13; К2 13 15  14  16  

К6 – мотив самоповаги К1 16; К2 16 19 19 20  

Компоненти, що 

демонструють стан справ 

на теперішній момент 

Друга група 

К7 – надання особистісної 

значущості результатам 

діяльності 

К1 9; К2 10 16  15  17 

К8 – рівень складності 

завдання 

К1 8; К2 9 15  15  15 

К9 – прояв вольового К1 14; К2 14 17  18 16 



218 

зусилля 

К10 – оцінка рівню 

досягнутих результатів 

К1 10; К2 11 16 15  17 

К11 – оцінка власного 

потенціалу 

К1 16; К2 16 18  18  18 

Компоненти, пов’язані із 

прогнозувальними 

оцінками діяльності 

Третя група 

К12 – рівень мобілізації 

зусилль, що необхідні для 

досягнення цілей 

діяльності 

К1 17; К2 17 19 18 20 

К13 – очікуваний рівень 

результатів діяльності 

К1 12; К2 14 17 17 17  

Компоненти, пов’язані із  

причинними факторами 

діяльності 

Четверта група 

К14 – закономірність 

результатів 

К1 12; К2 13 18 17 19  

К15 – ініціативність К1 14; К2 14 17  19  16  

 

Примітка:  

Загалом по вибірці: Контрольна група (К)                         N = 30 

Експериментальна група (Е1) КЗШ №126, учні 10-11-кл N = 10 

Експериментальна група (Е2) КОЛІ 10-11- кл               N = 10 

Експериментальна група (Е2) студенти                          N = 10 

 

За результатами контрольної групи у порівнянні першого й контрольного 

зрізів зрозуміло, що у цій групі суттєвих змін не відбулося. Втім у порівнянні із 

експериментальними групами зміни відбуваються доволі значущі. Розглянемо 

більш докладніше у межах порівняльного аналізу. 

За результатами діагностування, що одержані на підгрунті емпіричних 

даних формувального експерименту, досліджувані юнацького віку виявляють 

такі тенденції: 

Ядро мотиваційної сфери особистості (компоненти, що спонукують до 

діяльності) – у першу групу увійшли компоненти: 
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К1 – внутрішній мотив (упевненість у собі, захопленість під час вирішення 

завдання) – переважно якісне зростання показника у експериментальних групах 

– Е1 – 17, Е2 – 15, Е3 – 18 у порівнянні із контрольною групою – 15; 

К2 – пізнавальний мотив (зацікавленість результатами власної діяльності) 

– в усіх експериментальльних групах представлений високий рівень показника 

Е1 – 17, Е2 – 17, Е3 – 18 у порівнянні із контрольною групою – 16; 

К3 – мотив уникнення (острах виявити низький результат, а також 

наслідків, що пов’язані з цим) – середній рівень за вибіркою, проте дещо 

знижується саме в експериментальних групах  Е1 – 10, Е2 – 9, Е3 – 12 у 

порівнянні із контрольною групою – 12; 

К4 – змагальний мотив (наскільки уважно ставиться суб’єкт до досягнень 

інших) – середній рівень за вибіркою Е1 – 17, Е2 – 16, Е3 – 16, проте дещо 

вищий, ніж у контрольній групі – 15-16; 

К5 – мотив до зміни діяльності (намагання відмовитися від роботи, яку 

виконує суб’єкт) – переважно середній рівень за вибіркою Е1 – 15, Е2 – 14, Е3 – 

16, втім менше у порівнянні із контрольною групою – 13; 

К6 – мотив самоповаги (стремління ставити все більш важкі цілі під час 

виконання типових для себе завдань) значно підвищується – Е1 – 19, Е2 – 19, Е3 

– 20 у порівнянні із контрольною групою середній рівень за вибіркою 16. 

Таким чином, у перший групі компонентів, що уособлюють мотиваційну 

сферу особистості виявлено покращення зазначених показників, що свідчить про 

дієвість формувальних заходів. 

У другий групі компонентів, що представляють стан справ на теперішній 

момент: 

К7 – надання особистісної значущості результатам діяльності переважає 

високий та середній рівень показнику – Е1 – 16, Е2 – 15, Е3 – 17 значне 

підвищення результату у порівнянні із контрольною групою – низький рівень за 

вибіркою – 9; 
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К8 – рівень складності завдання – виявлено значне підвищення рівню 

показнику – Е1 – 15, Е2 – 15, Е3 – 15 у порівнянні із контрольною групою – 

низький рівень за вибіркою – 8; 

К9 – прояв вольового зусилля – хоча рівень показнику відповідає 

переважно високому та середньому, кількісні значення підвищуються – Е1 – 17, 

Е2 – 18, Е3 – 16 у порівнянні із контрольною групою середній рівень за вибіркою 

– 14; 

К10 – оцінка рівню досягнутих результатів – хоча рівень показнику 

відповідає переважно середньому й в одній групі – високому, проте кількісні 

значення підвищуються – Е1 – 16, Е2 – 15, Е3 – 17 у порівнянні із контрольною 

групою середній рівень за вибіркою – 10; 

К11 – оцінка власного потенціалу – в усіх експериментальльних групах 

представлений високий рівень показника – Е1 – 18, Е2 – 18, Е3 – 18 у порівнянні 

із контрольною групою – середній рівень за вибіркою – 16. 

Відтак, у зазначеній групі компонентів особистісна значущість діяльності 

та рівень складності завдання для досліджуваних експериментальних груп, після 

задіяння формувальних заходів відбувається покращення показників, що 

свідчить про ефективність таких заходів.  

У третій групі компонентів, пов’язаних із прогнозувальними оцінками 

діяльності нами з’ясовано таку тенденцію: 

К12 – рівень мобілізації зусилль, що необхідні для досягнення цілей 

діяльності – в експериментальних групах досліджувані виявили високий рівень 

показника – Е1 – 19, Е2 – 18, Е3 – 20, також, як і в контрольній групі – високий 

рівень за вибіркою – 17; 

К13 – очікуваний рівень результатів діяльності – в експериментальних 

групах зазначений показник представлений високим рівнем – Е1 – 17, Е2 – 17, 

Е3 – 17, дещо вищий, ніж у контрольній групі – середній рівень за вибіркою – 12. 

Нормальний розподіл зусиль, на думку досліджуваних експериментальних 

груп, призводить до відповідних результатів діяльності. 



221 

У четвертій групі компонентів, пов’язаних із причинними факторами 

діяльності виявлено таку тенденцію: 

К14 – закономірність результатів (розуміння власних можливостей у 

досягненні цілі) – досліджувані експериментальних груп виявляють високий 

рівень – Е1 – 18, Е2 – 17, Е3 – 19, кількісний показник вище, ніж у контрольній 

групі – середній рівень за вибіркою – 12; 

К15 – ініціативність (прояв ініціативи та винахідливості під час вирішення 

завдання) в усіх експериментальльних групах представлений переважно високий 

рівень показника, окрім студентської групи – Е1 – 17, Е2 – 19, Е3 – 16 – середній 

рівень за вибіркою, у контрольній групі даний показник теж середнього рівня – 

14, проте кількісні значення менше. 

За результатами четвертої групи варто відзначити наявність ініціативності 

та об’єктивне ставлення до власних можливостей у юнаків та дівчат. 

Отже розроблена програма виявилися результативною щодо формування 

компонентів, які спонукують до діяльності і є структурними складовими ядра 

мотиваційної сфери особистості, а саме таких мотивів: внутрішній, пізнавальний, 

змагальний, самоповаги (зазначені компоненти набувають високого рівня у 

досліджуваних, які увійшли до експериментальної групи, на відміну від 

досліджуваних контрольної групи, які виявляють середній рівень зазначених 

компонентів). Також визначено суттєвий вплив формувальних заходів на 

розвиток компонентів, що демонструють стан справ на теперішній момент: 

надання особистісної значущості результатам діяльності, рівень складності 

завдання, прояв вольового зусилля, оцінка рівню досягнутих результатів та 

оцінка власного потенціалу. Ефективність формувальних заходів має прояв у 

суттєвому підвищенні з низького та середнього рівнів данних компонентів, які 

спостерігаються у контрольній групі на переважно високий у експериментальних 

групах. Окрім цього відстежується якісне підвищення компонентів пов′язаних із 

прогнозувальними оцінками діяльності. Так відзначено кількісне покращення 

рівню мобілізації зусиль, очікуваного рівню результатів діяльності переважно в 

експериментальних групах і, насамкінець, відзначимо покращення результатів 
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компонентів четвертої групи, які пов’язані із причинними факторами діяльності 

(закономірність результатів, ініціативність), котрі також підвищуються з 

середнього рівня на переважно високий рівень у експериментальних групах. 

Таким чином, цілеспрямовані заходи, спрямовані на формування 

особистісної цілісності в юнацькому віці сприяють суттєвим змінам, що 

відбуваються у мотиваційній структурі особистості цього вікового періоду. 

За результатами діагностування типів мислення й рівня креативності, що 

одержані на підгрунті емпіричних даних формувального експерименту, 

досліджувані юнацького віку виявляють такі тенденції. 

Результати діагностики показників мислення за методикою «Опитувальник 

для визначення типів мислення й рівня креативності» Дж. Брунера надано у 

таблицях 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12. 

 

Таблиця 3.8. 

 

Представленість предметного мислення в різних групах досліджуваних  

(у відсотках) за результатами формувальних заходів 

 

Групи Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий рівень 

Рівень мислення 1 2 1 2 1 2 

Контрольна група     10      20      80 60      10     20 

КЗШ №126 30 10 70 60 - 30 

КОЛІ 20 20 70 50 10 30 

студенти 20 - 60 60 20 40 

 

Примітка: (1) – за результатами діагностики до формувальних заходів; 

                    (2) – за результатами діагностики після формувальних заходів 
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Емпіричні дані, що характеризують розвиток предметного мислення у 

досліджуваних контрольної групи, за результатами першого й другого зрізів, 

свідчать про відсутність суттєвих змін у цій групі. 

За результатами, що надано у таблиці виявляється, що предметне мислення 

за якісним показником «високий рівень» найбільш ефективно підвищується у 

студентів-майбутніх психологів, а також зникає кількість осіб з низьким рівнем 

розвитку цього показнику. Слід відзначити, що учні загальноосвітньої школи 

(КЗШ №126) та ліцеїсти (КОЛІ) виявляють тенденцію до значного підвищення 

високого рівню розвитку предметного мислення, втім низький рівень даного 

показнику значно зменшується у старшокласників загальноосвітнього закладу 

(КЗШ №126) й залишається незмінним у старшокласників ліцею (КОЛІ). Таким 

чином, формувальні заходи, спрямовані на формування особистісної цілісності 

сприяють розвитку й предметного мислення, що дозволяє висунути припущення 

щодо зв’язку між показниками мислення та особистісною цілісністю у цьому 

віковому періоді. 

Специфіка змін за даними контрольних зрізів спостерігається за 

показником «символічне мислення», що представлено у таблиці 3.9. 

 

Таблиця 3.9. 

 

Представленість символічного мислення в різних групах досліджуваних  

(у відсотках) за результатами формувальних заходів 

 

Групи Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

Рівень мислення 1 2 1 2 1 2 

Контрольна група      20      20       60      60       20      20 

КЗШ №126  20 - 50 60 30 40 

КОЛІ  10 - 40 50 50 50 

студенти  - - 60 50 40 50 
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Примітка: (1) – за результатами діагностики до формувальних заходів; 

                   (2) – за результатами діагностики після формувальних заходів 

 

Емпіричні дані, що характеризують розвиток символічного мислення у 

досліджуваних контрольної групи, за результатами першого й другого зрізів, 

свідчать про відсутність змін у цій групі. 

Показники символічного мислення виявляють тенденцію щодо 

змінювання, так повністю вилучається група досліджуваних з низьким рівнем й 

збільшується кількість с середнім та високим рівнем символічного мислення. В 

усіх групах досліджуваних збільшується кількість юнаків і дівчат із високим 

рівнем. Так, старшокласники загальноосвітньої школи (КЗШ № 126) 

покращують власні показники розвитку символічного мислення високого рівню 

з 30% до 40%. Ліцеїсти (КОЛІ) збільшують показники розвитку символічного 

мислення середнього рівню з 40% до 50%, проте залишається без змін показник 

високого рівню (50% в обох зрізах). У студентів майбутніх психологів 

спостерігається стійка тенденція щодо підвищення високого рівня зазначеного 

показнику (з 40% до 50%). Тобто, формувальні заходи, спрямовані на 

формування особистісної цілісності в юнацькому віці дещо сприяють розвитку 

символічного показнику мислення.  

Специфіка змін за даними контрольних зрізів спостерігається за 

показником «знакове мислення», що представлено у таблиці 3.10. 

 

Таблиця 3.10. 

 

Представленість знакового мислення серед різних груп досліджуваних  

(у відсотках) за результатами формувальних заходів 

 
Групи Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

Рівень мислення 1 2 1 2 1 2 
Контрольна група      20      20       70      60       10      20 

КЗШ №126  10 - 60 50 30 50 
КОЛІ  10 10 50 50 40 40 

студенти  10 - 40 60 50 40 

 



225 

Примітка: (1) – за результатами діагностики до формувальних заходів; 

                   (2) – за результатами діагностики після формувальних заходів 

 

Емпіричні дані, що характеризують розвиток знакового мислення у 

досліджуваних контрольної групи, за результатами першого й другого зрізів, 

свідчать про незначні зміни за даним показником у досліджуваних у 

відповідності із високим рівнем. Так, за вимірами другого контрольного зрізу 

підвищується на 10% досліджуваних за показником «знакове мислення». 

Втім, ми спостерігаємо покращення кількісних показників знакового 

мислення, що виявляється у збільшенні кількісного показнику за середнім 

рівнем й дещо збільшенням кількісного показнику за високим рівнем. Так, у 

старшокласників загальноосвітнього закладу (КЗШ №126) після задіяння 

формувальних заходів значно підвищується показник високого рівню (з 30% до 

50%), проте дещо зменшення середньго рівню (з 60% до 50%). У ліцеїстів 

(КОЛІ), залишаються незмінними показники низького, середнього й високого 

рівнів. У студентів майбутніх психологів відбувається зменшення кількісних  

показників низького рівню з 10% до відсутності осіб із таким показником. 

Значно підвищується (з 40% до 60%) кількість осіб із середнім рівнем розвитку 

знакового мислення. Таким чином, формувальні заходи, переважно спрямовані 

на особистісну сферу, дещо сприяють й розвитку пізнавальних процесів. 

Специфіка змін за даними контрольних зрізів спостерігається за 

показником «образне мислення», що представлено у таблиці 3.11. 

 

Таблиця 3.11.   

 

Представленість образного мислення серед різних груп досліджуваних  

(у відсотках) за результатами формувальних заходів 

 

Групи Низький рівень Середній рівень Високий рівень 
Рівень мислення 1 2 1 2 1 2 

Контрольна група      10      10       70      70       20      20 
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КЗШ №126  10 - 40 50 50 50 
КОЛІ  10 - 40 40 50 60 

студенти  - - 50 50 50 50 

 

Примітка: (1) – за результатами діагностики до формувальних заходів; 

                   (2) – за результатами діагностики після формувальних заходів 

 

Емпіричні дані, що характеризують розвиток образного мислення у 

досліджуваних контрольної групи, за результатами першого й другого зрізів, 

свідчать про відсутність змін у цій групі. 

Цікаво, що показники образного мислення у досліджуваних 

експериментальних груп найбільш яскраво виявляють тенденцію до покращення 

зазначеного показнику в усіх групах. Виявляється значне зменшення кількісного 

показника з низьким рівнем й збільшення за середнім та високим рівнями. Так, у 

старшокласників (КЗШ №126) та ліцеїстів (КОЛІ) зникає низький рівень 

розвитку образного мислення після задіяння формувальних заходів. Проте 

значно збільшується кількість юнаків та дівчат із середнім (з 40% до 50% у 

старшокласників КЗШ №126), у ліцеїстів показник середнього рівня залишається 

незмінним, хоча високий рівень у представників юнацтва, які навчаються в ліцеї 

(КОЛІ) підвищується, а у старшокласників загальноосвітнього закладу (КЗШ 

№126) та у студентів майбутніх психологів високий рівень залишається 

незмінним (по 50% у обох зрізах). Тобто, можна спостерігати зв’язок між 

осбистісною цілісністю й показниками мислення:предметного, символічного, 

знакового, образного. 

Специфіка змін за даними контрольних зрізів спостерігається за 

показником «креативність», що представлено у таблиці 3.12. 
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Таблиця 3.12. 

 

Представленість креативності серед різних груп досліджуваних  

(у відсотках) за результатами формувальних заходів 

 

Групи Низький 

рівень 

Середній рівень Високий рівень 

Рівень креативності 

Контрольна група 

N = 30 

16,6 – 1  

16,6 – 2  

66,6 – 1  

66,6 – 2  

23,3 – 1  

23,3 – 2  

КЗШ №126, учні 10-11-кл 

N = 10 

20 – 1 

10 – 2  

40 – 1  

40 – 2  

40 – 1  

50 – 2  

КОЛІ 10-11- кл 

 N = 10 

10 – 1  

0 – 2  

50 – 1  

40 – 2  

40 – 1  

60 – 2  

студенти N = 10 10 – 1  

0 – 2  

70 – 1  

70 – 2  

20 – 1  

30 – 2  

 

Примітка: (1) – за результатами діагностики до формувальних заходів; 

                  (2) – за результатами діагностики після формувальних заходів 

 

За результатами наданими у таблиці варто відзначити, що в усіх 

експериментальних групах відбувається значне підвищення показнику 

«креативність». Втім, стабільно незмінним цей показник залишається у 

контрольній групі. Таким чином, можна зазначити, що цілеспрямоване 

формування особистісної цілісності в юнацькому віці сприяє підвищенню 

творчого потенціалу особистості. 

Таким чином, результати формувальних дій виявилися об’єктивними й 

доводять їх ефективність, що підтверджено даними контрольних зрізів у 

експериментальних та контрольних групах. Тобто, цілеспрямоване формування 

особистісної цілісності в юнацькому віці сприяє й розвитку мислення та 

креативності осіб цієї вікової групи. 

Результати порівняльного аналізу першого та другого діагностичних зрізів 

показали, що після формувального впливу об’єктивно зафіксовано вірогідні 
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відмінності в ієрархії мотивів навчальної діяльності, які відображають 

підвищення значення для досліджуваних, власне, мотивів особистісного 

самовдосконалення, соціальних мотивів. Окрім цього, варто зазначити, що 

розроблена нами модель формування особистісної цілісності в юнацькому віці 

сприяє як формуванню зазначеної властивості, так і особистісним змінюванням 

(підвищення рівню духовності, самоактуалізаційних складових особистості, 

самоставлення, Локус контролю, системи ціннісних орієнтацій, мотиваційної 

структури, показників мислення та креативності). 

Окрім цього, в ході формувального етапу дослідження знайшло 

підтвердження припущення про те, що ефективним засобом формування 

особистісної цілісності в юнацькому віці слугує впроваджена нами система 

розвивальних впливів та інтерактивних технік (проблемні міні-лекції, рольові, 

навчально-рольові та ділові ігри, групові обговорення, моделювання та аналіз 

ситуацій взаємодії, рефлективне навчання тощо). 

Також ми здійснили психологічний аналіз за даними дисперсійного аналізу 

ANOVA, критерію t-Student для залежних вибірок та критерію адекватності 

вибірки Кайзера-Мейєра-Олкіна, котрий засвідчив значущі позитивні зміни у 

експериментальній групі та усталеність або, навпаки, негативні зміни у 

контрольній групі (додаток Г).  

Представлений аналіз об’єктивно наголошує на ефективності 

формувальних заходів, що сприяють результативним змінам у мотиваційній 

структурі особистості, ставленні до себе та інших, ціннісних орієнтуваннях 

тощо. Результати психологічного аналізу зведено у загальну таблицю 3.13., що 

висвітлює специфіку одержаних змін у досліджуваних експериментальної та 

контрольної груп за контрольними вимірюваннями. 
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Таблиця 3.13.  

 

Динаміка особистісної цілісності юнаків та дівчат за результатами проведення 

формувального експерименту 

 

Показники/ 

чинники 

До формувальних заходів Після формувальних заходів 

Експери-

ментальна 

група 

Контрольна 

група 

Експери-

ментальна 

група 

Контрольна 

група 

Показники 

Духовність  3,00 3,87 6,67 3,93 

Ціннісні 

орієнтації 

46,50 47,67 52,27 48,13 

Синергія 47,29 44,65 50,24 46,13 

Предметне 

мислення 

45,58 39,27 48,93 40,01 

Символічне 

мислення 

53,75 50,67 59,40 49,20 

Знакове 

мислення 

58,38 54,88 60,80 55,05 

Образне 

мислення 

62,29 74,12 75,33 74,67 

Креативність 55,13 55,15 60,80 55,73 

Чинники 

Підтримка 47,42 47,54 50,07 48,47 

Сенситивність 50,54 47,29 52,40 48,20 

Спонтанність 51,54 52,47 55,20 54,10 

Уявлення про 

природу людини 

47,92 52,07 52,07 51,10 

Контактність 50,29 51,55 55,55 53,98 

Пізнавальні 

потреби 

45,58 39,27 48,93 39,70 

Інтегральне 

самоставлення 

75,33 71,70 86,40 74,00 

Локус контролю-

життя 

31,46 30,64 45,20 31,67 

Локус контролю-

Я 

58,91 53,33 60,12 56,60 

Внутрішній 

мотив 

14 15 17 15 

Пізавальний 

мотив 

16 16 17 16 
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Особливої уваги потребують виявлені значущі позитивні показники, що 

уможливлюють формування особистісної цілісності в юнацькому віці, власне у 

експериментальній групі, а саме: значне підвищення рівню духовності, 

самоактуалізаційного компоненту, ціннісного ставлення до себе, підвищується 

значення вагомих мотивів й цінностей, навіть показники мислення також 

покращуються у юнаків та дівчат. Проте, в контрольній групі, варто відзначити, 

що також відбувається певне покращення результатів, втім, не настільки чітко в 

кількісному значенні. 

Розглянемо більш докладніше результати контрольних зрізів за методикою 

Є.Фанталової таблиця 3.14., тому що у загальній таблиці 3.13. неможливо надати 

усі вагомі показники, що представлені в констатувальному дослідженні. 

 

Таблиця 3.14.  

 

Система цінностей та їх доступності у осіб юнацького віку  

(методика Е. Фанталової) 

 

Цінності Цінність 

(ієрархія 

ціннос 

тей) 

Доступ 

ність 

(ієрархія 

доступн

остей) 

Розбіж- 

ність 

Цінніс 

ть 

(ієрар 

хія 

цінност

ей) 

Доступ 

ність 

(ієрархія 

доступно

стей 

Розбіжніть 

 

 Експериментальна група Контрольна група 
1.Активне, 
діяльне життя                 

5 5 |Ц-Д| < 4 
НЗ 

8 2 Ц-Д ≥ 4 ВК 

2.Здоров’я 11 9 |Ц-Д| < 4 
НЗ 

5 10 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

3.Цікава 
робота 

1 1 |Ц-Д| < 4 
НЗ 

4 4 |Ц-Д| < 4  НЗ 

4.Краса 
природи, 
мистецтва 

3 4 |Ц-Д| < 4 
НЗ 

9 9 |Ц-Д| < 4  НЗ 

5.Любов 2 3 |Ц-Д| < 4 
НЗ  

2 6 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

6.Матеріаль 
но-забезпече 
не життя 

6 11 |Ц-Д| < 4 
НЗ 

1 11 Д-Ц ≥ 4 ВВ 
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Таблиця 3.14.(продовження)  

 

Цінності Цінність 

(ієрархія 

ціннос 

тей) 

Доступ 

ність 

(ієрархія 

доступн

остей) 

Розбіж- 

ність 

Цінніс 

ть 

(ієрар 

хія 

цінност

ей) 

Доступ 

ність 

(ієрархія 

доступно

стей 

Розбіжніть 

 

 Експериментальна група Контрольна група 
7.Наявність 
вірних друзів 

4 4 |Ц-Д| < 4 
НЗ  

3 5 |Ц-Д| < 4 НЗ 

8.Упевненість 
у собі 

7 8 |Ц-Д| < 4 
НЗ 

2 7 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

9.Пізнання 10 9 |Ц-Д| < 4 
НЗ 

11 6 Ц-Д ≥4 ВК 

10. Свобода 
(незалежність 
у вчинках, 
діях) 

9 10 |Ц-Д| < 4 
НЗ 

10 5 Д-Ц ≥ 4 ВК 

11.Щасливе 
сімейне 
життя 

1 3 |Ц-Д| < 4 
НЗ 

3 8 Д-Ц ≥ 4 ВВ 

12.Творчість 2 4 |Ц-Д| < 4 
НЗ 

10 10 |Ц-Д| < 4 НЗ 

 

У експериментальній групі значно покращуються результати майже за 

усіма показниками потреб у відповідній цінності та її можливості досягнення. 

Так, нейтральна зона (НЗ), або безконфліктний, спокійний стан, де «бажане» й 

«реальне» повністю або частково співпадають, гармонійно врівноважені у 

внутрішньому світі суб’єкта відзначається за всіма зазначеними цінностями.  

Проте, в контрольній групі спостерігається інша ситуація, схожа на таку, 

що зафіксована під час констатувального етапу дослідження. Тобто, внутрішній 

конфлікт (ВК) має прояв у таких сферах життя, а саме: активне, діяльне життя, 

пізнання та свобода (незалежність у вчинках, діях). Також внутрішній вакуум 

(ВВ), стан коли доступний об’єкт не є цікавим, має прояв: здоров’я, любов, 

матеріально-забезпечене життя, упевненість у собі, щасливе сімейне життя. 

Безумовно, незацікавленість у провідних цінностях не сприяє розвитку 

особистісної цілісності в юнацькому віці, що було доведено на етапі 

констатування. Лише: цікава робота, краса природи, мистецтва, наявність вірних 
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друзів, творчість утворюють безконфліктний, спокійний стан у юнаків та дівчат 

й сприяють становленню особистісної цілісності в юнацькому віці. 

За результатом впровадження програми психолого-педагогічного 

супроводу формування особистісної цілісності в юнацькому віці, контрольних 

зрізів, що здійснено на основі емпіричного дослідження нами було виявлено й 

емпірично підтверджено, що «самоактуалізаційний компонент»; «осмисленість 

життя»; «інтегративність»; «внутрішній мотив»; «пізнавальний мотив» є 

провідними чинниками, які утворюють особистісну цілісність в юнацькому віці.  

Отримані результати свідчать про доцільність та ефективність 

впровадження розробленої програми психолого-педагогічного супроводу 

формування особистісної цілісності в юнацькому віці. Програма може бути 

використана в системі загальної освіти, а також для підготовки спеціалістів, які 

працюють з особистістю юнацького віку, підвищення їх психолого-педагогічної 

підготовки. 

 

Висновки до третього розділу 

 

У процесі здійснення формувального експерименту нами було розроблено 

та апробовано програму психолого-педагогічного супроводу формування 

особистісної цілісності в юнацькому віці, що містить тематичний план 

навчального курсу, авторський психологічний тренінг, орієнтовані на 

формування особистісної цілісності. Основними умовами ефективної реалізації 

програми психолого-педагогічного супроводу формування особистісної 

цілісності в юнацькому віці є: відповідність системному, ситуаційному, 

компетентнісному, інноваційному принципам особистісного розвитку, 

орієнтація на особистісно та соціально значимі цінності особистості юнацького 

віку; інтегративний пріоритет та стимулювання сукупності особистісних, 

академічних і соціальних якостей, які визначають особистісну цілісність 

особистості; забезпечення зовнішніх та внутрішніх умов саморозвитку 

особистості юнацького віку. 
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На цьому етапі дослідження було здійснено аналіз структури особистісної 

цілісності в юнацькому віці; математичну обробку емпіричних даних і 

виокремлення найсуттєвіших чинників особистісної цілісності юнацького віку.  

Кореляційний, дисперсійний та факторний аналізи ANOVA, критерій t-Student 

для залежних вибірок та критерій адекватності вибірки Кайзера-Мейєра-Олкіна, 

засвідчили значущі позитивні зміни в експериментальній групі та відсутність 

позитивних змін у контрольній групі, на підставі чого нами було встановлено 

достовірний зв’язок між такими змінними: «особистісна цілісність» та 

«психологічні властивості». За результатами діагностичних зрізів на підставі 

кореляційних зв’язків, визначених на рівнях статистичної значущості, 

виокремлено найсуттєвіші параметри, що утворюють змінну «особистісна 

цілісність». 

Суттєвими чинниками, що здійснюють вплив на розвиток особистісної 

цілісності в юнацькому віці є такі, які увійшли до структури особистісної 

цілісності, а саме: «самоактуалізація»; «осмисленість життя»; «інтегративність»; 

«внутрішній мотив»; «пізнавальний мотив». Окрім цього, визначено чинники, 

що не є провідними, проте доволі значущими в організації особистісної 

цілісності в юнацькому віці, серед них: «концепція людини»; «самоінтерес»; 

«самопослідовність»; «бажання досягти високого результату»; «бажання досягти 

визнання»; «адекватна оцінка свого потенціалу»; «здоров’я»; «оцінка 

досягнутого результату»; «вираженість вольового зусилля» та «трансценденція», 

які утворюють ієрархію досліджуваного феномену. 

За результатами впровадження психолого-педагогічної програми 

формування особистісної цілісності в юнацькому віці виявлено й емпірично 

підтверджено, що структура особистісної цілісності в експериментальній групі 

за спрямованістю характеризується ієрархічністю, за типом розвитку – 

динамічністю, за узгодженням складових – системною єдністю. При цьому 

«самоактуалізація»; «осмисленість життя»; «інтегративність»; «внутрішній 

мотив»; «пізнавальний мотив» є провідними параметрами, що мають найбільший 

вплив на розвиток особистісної цілісності в юнацькому віці. 
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На відміну від експериментальної, у контрольній групі структура 

особистісної цілісності є за спрямованістю фрагментованою, за типом розвитку – 

стабільною, за узгодженням складових – дифузною (невизначеною).  

Результати факторного аналізу – обертання за методом Varimax показали, 

шо до основних чинників розвитку особистісної цілісності в юнацькому віці 

можна віднести такі, як: 1) «самоактуалізація»: підтримка; самоприйняття; 

самоповага; аутосимпатія; спонтанність; 2) «осмисленість життя»: локус 

контроль «Я»; локус контроль життя; ціннісні орієнтації; 3) «інтегративність» 

ставлення інших; самовпевненість; очікуване ставлення від інших; самоповага; 

аутосимпатія; саморозуміння; 4) «внутрішній мотив»: намічений рівень 

мобілізації зусиль, необхідних для досягнення цілей діяльності; мотив 

самоповаги; прояв вольового зусилля; 5) «пізнавальний мотив»: уявлення про 

природу людини; потреба у пізнанні; ініціативність.  

Таким чином, отримані результати свідчать про доцільність впровадження 

та ефективність розробленої програми психолого-педагогічного супроводу 

формування особистісної цілісності в юнацькому віці. Програма може бути 

використана в системі загальної освіти, а також для підготовки спеціалістів, які 

працюють з особистістю юнацького віку, для підвищення їх психолого-

педагогічної підготовки. 

 

Основні положення розділу відображено в таких публікаціях автора: [61; 

67; 68; 70; 75]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове розв’язання 

наукової проблеми формування особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Результати дослідження дозволили зробити такі висновки: 

1. Філософсько-психологічний аналіз поняття особистісної цілісності 

на підставі його розгляду в контексті інтегрованих вихідних положень 

гуманістичного, особистісного, системно-цілісного, діяльнісного, ієрархічного 

підходів дозволив визначити цей феномен як складну цілісну узгодженість 

компонентів структури особистості та процесуальних характеристик, серед яких 

провідними є духовність, ціннісні орієнтації, інтелектуально-творчий потенціал, 

синергія. 

Психологічні особливості формування особистісної цілісності в 

юнацькому віці зумовлені соціальною ситуацією розвитку, у якій актуальними є 

протиріччя між необхідністю та наявними можливостями формування «Я-

концепції» особистості, визначення її спрямованості, смисложиттєвих цінностей, 

що вимагає від юнаків та дівчат, які вступають в самостійне життя, відповідного 

рівня соціальної й індивідуальної інтегрованості, здатності до самоорганізації в 

життєдіяльності – особистісної цілісності. У цьому віці виникають психічні 

новоутворення такі, як професійні та життєві перспективи, механізми 

підтримання психологічного благополуччя й екзистенційної цінності життя 

людини, продуктивний характер яких стає основою для формування, 

становлення і ефективного функціонування у молодої людини особистісної 

цілісності.  

Особистісна цілісність – внутрішня єдність та відносна автономність 

стійкої системи психічних станів, процесів, властивостей, соціально значущих 

рис, що характеризують індивіда як суб’єкта відношень і свідомої діяльності, а 

також члена суспільства.  
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2. Структура особистісної цілісності інтегрує когнітивну, рефлективну, 

мотиваційно-діяльнісну, ціннісно-смислову складові та поділяється: за 

спрямованістю (ієрархічна, фрагментована), за типом розвитку (динамічна, 

стабільна), за узгодженням складових (невизначена, системно-цілісна), має 

основні види: індивідуальний, морфологічний, організаційний, інтегрально-

суб’єктивний. Провідними показниками особистісної цілісності в юнацькому 

віці є: духовність, ціннісні орієнтації, синергія, інтелектуально-творчий 

потенціал. Критеріями особистісної цілісності визначено повноту розвитку 

компонентів особистості та взаємозв’язки між цими компонентами. 

3. Психолого-педагогічними умовами формування особистісної 

цілісності у цей віковий період є: організація спрямованого фасилітаційного 

впливу на розвиток особистісної цілісності; специфіка підготовки практичних 

психологів з акцентом на необхідності супроводу особистості юнацького віку у 

процесі формування особистісної цілісності; спеціалізована навчально-

практична підготовка педагогічних працівників з метою надання кваліфікованої 

підтримки учням, які перебувають у процесі формування особистісної цілісності.  

Провідними чинниками, що зумовлюють формування особистісної 

цілісності в юнацькому віці є індивідуально-біологічні та соціально-психологічні 

умови, а також зміна соціальної ситуації психічного розвитку. Завдяки змінам 

діяльності й кризам, що передують та супроводжують цей процес, відбувається 

переосмислення ставлення до себе, інших, світу в цілому й усвідомлення своєї 

ролі у соціумі. 

За результатами емпіричного дослідження особливостей сформованості 

особистісної цілісності в період юнацтва встановлено, що юнаки та дівчата за 

своєю більшістю виявили недостатні рівні розвитку духовного потенціалу, 

сформованості ціннісних орієнтацій, інтелектуально-творчого потенціалу, 

креативності, синергії, самоактуалізації, локусу контролю особистості, 

інтегрального самоставлення, самоповаги, внутрішнього і пізнавального мотивів. 

Розвиток особистісної цілісності досліджуваних юнаків та дівчат вимагає 

організації спрямованих фасилітаційних ціннісно-смислових та психолого-
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педагогічних впливів на розвиток несформованих її складових: когнітивної, 

мотиваційно-діяльнісної, рефлексивної, ціннісно-смислової. 

4. Розроблена та впроваджена програма психолого-педагогічного 

супроводу формування особистісної цілісності в юнацькому віці враховує 

взаємозв’язки між чинниками її розвитку та умовами впливу на цей процес, а 

також забезпечує позитивну динаміку формування особистісної цілісності. 

Емпіричні результати, отримані внаслідок апробації програми психолого-

педагогічного супроводу формування особистісної цілісності в юнацькому віці, 

підтвердили її ефективність. Лекційні, практичні, тренінгові заняття сприяли 

ефективному розвитку та формуванню особистісної цілісності у юнаків і дівчат, 

що має прояв у значному підвищенні рівня духовності, а також самоактуалізації, 

ціннісного ставлення до себе, значення вагомих мотивів і цінностей у юнаків та 

дівчат.  

За результатами апробації психолого-педагогічної програми формування 

особистісної цілісності в юнацькому віці встановлено, що особистісна цілісність 

у вищому своєму прояві характеризується системністю, ієрархічністю і 

динамічністю, а недостатність її розвитку виявляється у фрагментованості, 

стабільності (усталеності), дифузності (невизначеності) самоактуалізаційно-

мотиваційних, смисложиттєвих та інтелектуально-творчих складових. 

Здійснена робота не вичерпує всіх можливостей аналізу психологічних 

особливостей формування особистісної цілісності в юнацькому віці. 

Актуалізована в ній проблема стимулює до подальшого поглибленого вивчення 

феномену особистісної цілісності, зокрема, як самоорганізаційного процесу. 

Окрім цього, недостатньо дослідженим виявляється вплив рефлексивних 

механізмів, освітнього середовища на формування особистісної цілісності в 

юнацькому віці. 
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Додаток А-1 

 

 
Представленість співвідношення показнику «особистісна цілісність» й психологічних 

властивостей у учнів 10-А , 10-Б, КЗШ № 126 

Factor Analysis  

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

Підтримка 47,42 8,697 24 

Орієнтація в часі 49,42 9,650 24 

Ціннісні орієнтації 46,50 9,820 24 

Гнучкість поведінки 47,54 10,112 24 

Сенситивність 50,54 9,283 24 

Спонтанність 51,54 8,214 24 

Самоповага 55,63 8,627 24 

Самоприйняття 51,67 6,995 24 

Уявлення про природу 

людини 

47,92 7,813 24 

Синергія 47,29 10,136 24 

Прийняття агресії 49,08 9,735 24 

Контактність 50,29 10,569 24 

Пізнавальні потреби 45,58 11,409 24 

Креативність 53,75 7,326 24 

Цілі в житті 32,83 5,036 24 

Процес життя 30,08 8,647 24 

Результативність життя 22,79 4,845 24 

Локус контроль Я 22,00 3,107 24 

Локус контроль - життя 31,46 5,192 24 

Інтегративність 75,33 17,297 24 

Самоповага 66,29 22,229 24 

Аутосимпатія 55,13 24,946 24 

Очікуване відношення від 

інших 

55,50 25,262 24 

Самоінтерес 72,13 27,107 24 

Самовпевненість 58,38 26,854 24 

Відношення інших 62,29 30,857 24 

Самоприйняття 53,25 27,958 24 

Самопослідовність 67,17 17,802 24 

Самообвинувачення 60,42 22,502 24 

Самоінтерес 68,88 25,357 24 

Саморозуміння 66,29 27,624 24 

Внутрішній мотив 14,33 4,479 24 
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Пізнавальний мотив 16,75 3,068 24 

Мотив уникнення 13,92 2,244 24 

Змагальний мотив 14,13 4,647 24 

Мотив до зміни поточної 

діяльності 

11,79 3,788 24 

Мотив самоповаги 17,25 2,848 24 

Значимість результатів 

діяльності 

9,33 4,072 24 

Рівень складності завдання 6,29 2,820 24 

Прояв вольового зусилля 13,04 3,155 24 

Оцінка рівня досягнутого 

результату 

10,42 2,535 24 

Оцінка свого потенціалу 15,42 3,647 24 

Намічений рівень 

мобілізації зусиль, 

необхідних для досягнення 

цілей діяльності 

16,46 3,050 24 

Очікуваний рівень 

намічених результатів 

10,71 3,196 24 

Закономірність результатів 13,92 3,400 24 

Ініціативність 15,58 3,574 24 

Здоров’я 10,63 4,762 24 

Спілкування 5,71 3,483 24 

Високий соціальний статус 3,71 2,896 24 

Створення сім’ї 10,17 4,050 24 

Активність для досягнення 4,63 2,374 24 

Пізнання нового 6,67 3,074 24 

Допомога і милосердя 7,79 3,623 24 

Високий матеріальний 

статус 

5,75 4,504 24 

Отримання хорошої освіти 9,58 3,623 24 

Віра в Бога 3,00 3,162 24 

Приємне дозвілля 7,33 3,571 24 

Повна самореалізація 10,33 3,088 24 

Пошук і отримання 

задоволення від 

прекрасного 

6,13 3,663 24 

Любов 12,88 2,252 24 

Визнання 7,42 3,911 24 

Цікава робота 10,63 3,214 24 

Свобода 11,75 4,035 24 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Підтримка 1,000 ,893 

Орієнтація в часі 1,000 ,928 

Ціннісні орієнтації 1,000 ,836 

Гнучкість поведінки 1,000 ,979 

Сенситивність 1,000 ,925 

Спонтанність 1,000 ,929 

Самоповага 1,000 ,910 

Самоприйняття 1,000 ,898 

Уявлення про природу людину 1,000 ,904 

Синергія 1,000 ,916 

Прийняття агресії 1,000 ,966 

Контактність 1,000 ,931 

Пізнавальні потреби 1,000 ,942 

Креативність 1,000 ,939 

Цілі в житті 1,000 ,953 

Процес життя 1,000 ,919 

Результативність життя 1,000 ,963 

Локус контроль Я 1,000 ,971 

Локус контроль - життя 1,000 ,847 

Інтегративність 1,000 ,938 

Самоповага 1,000 ,961 

Аутосимпатія 1,000 ,907 

Очікуване відношення від інших 1,000 ,911 

Самоінтерес 1,000 ,958 

Самовпевненість 1,000 ,967 

Відношення інших 1,000 ,970 

Самоприйняття 1,000 ,898 

Самопослідовність 1,000 ,966 

Самообвинувачення 1,000 ,914 

Самоінтерес 1,000 ,972 

Саморозуміння 1,000 ,938 

Внутрішній мотив 1,000 ,945 
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Пізнавальний мотив 1,000 ,935 

Мотив уникнення 1,000 ,914 

Змагальний мотив 1,000 ,942 

Мотив до зміни поточної 

діяльності 

1,000 ,945 

Мотив самоповаги 1,000 ,977 

Значимість результатів 

діяльності 

1,000 ,844 

Рівень складності завдання 1,000 ,916 

Прояв вольового зусилля 1,000 ,879 

Оцінка рівня досягнутого 

результату 

1,000 ,979 

Оцінка свого потенціалу 1,000 ,967 

Намічений рівень мобілізації 

зусиль, необхідних для 

досягнення цілей діяльності 

1,000 ,950 

Очікуваний рівень намічених 

результатів 

1,000 ,950 

Закономірність результатів 1,000 ,913 

Ініціативність 1,000 ,971 

Здоров’я 1,000 ,942 

Спілкування 1,000 ,973 

Високий соціальний статус 1,000 ,970 

Створення сім’ї 1,000 ,888 

Активність для досягнення 1,000 ,950 

Пізнання нового 1,000 ,944 

Допомога і милосердя 1,000 ,925 

Високий матеріальний статус 1,000 ,931 

Отримання хорошої освіти 1,000 ,932 

Віра в Бога 1,000 ,913 

Приємне дозвілля 1,000 ,951 

Повна самореалізація 1,000 ,884 

Пошук і отримання задоволення 

від прекрасного 

1,000 ,916 

Любов 1,000 ,943 

Визнання 1,000 ,918 

Цікава робота 1,000 ,942 

Свобода 1,000 ,958 
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Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Comp

onent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance Cumulative % 

1 14,269 22,650 22,650 14,269 22,650 22,650 

2 6,097 9,678 32,328 6,097 9,678 32,328 

3 5,817 9,234 41,562 5,817 9,234 41,562 

4 5,193 8,243 49,805 5,193 8,243 49,805 

5 3,847 6,106 55,910 3,847 6,106 55,910 

6 3,449 5,474 61,384 3,449 5,474 61,384 

7 3,279 5,204 66,588 3,279 5,204 66,588 

8 2,753 4,369 70,957 2,753 4,369 70,957 

9 2,527 4,011 74,969 2,527 4,011 74,969 

10 2,290 3,635 78,604 2,290 3,635 78,604 

11 2,029 3,221 81,825 2,029 3,221 81,825 

12 1,735 2,754 84,580 1,735 2,754 84,580 

13 1,671 2,652 87,232 1,671 2,652 87,232 

14 1,424 2,260 89,493 1,424 2,260 89,493 

15 1,259 1,999 91,492 1,259 1,999 91,492 

16 1,123 1,782 93,274 1,123 1,782 93,274 

17 ,892 1,416 94,690    

18 ,809 1,284 95,973    

19 ,638 1,012 96,985    

20 ,609 ,967 97,952    

21 ,495 ,785 98,737    

22 ,457 ,726 99,463    

23 ,338 ,537 100,000    

24 7,958E-16 1,263E-15 100,000    

25 7,220E-16 1,146E-15 100,000    

26 6,243E-16 9,910E-16 100,000    

27 5,805E-16 9,214E-16 100,000    

28 5,411E-16 8,588E-16 100,000    

29 5,137E-16 8,154E-16 100,000    

30 4,829E-16 7,665E-16 100,000    

31 4,609E-16 7,316E-16 100,000    
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32 4,339E-16 6,888E-16 100,000    

33 3,895E-16 6,182E-16 100,000    

34 3,433E-16 5,449E-16 100,000    

35 3,297E-16 5,233E-16 100,000    

36 2,379E-16 3,776E-16 100,000    

37 2,176E-16 3,455E-16 100,000    

38 1,551E-16 2,462E-16 100,000    

39 1,389E-16 2,205E-16 100,000    

40 1,072E-16 1,702E-16 100,000    

41 9,275E-17 1,472E-16 100,000    

42 4,469E-17 7,093E-17 100,000    

43 2,157E-17 3,423E-17 100,000    

44 -6,385E-18 -1,014E-17 100,000    

45 -2,053E-17 -3,258E-17 100,000    

46 -3,382E-17 -5,369E-17 100,000    

47 -9,962E-17 -1,581E-16 100,000    

48 -1,458E-16 -2,314E-16 100,000    

49 -1,666E-16 -2,644E-16 100,000    

50 -1,790E-16 -2,841E-16 100,000    

51 -2,030E-16 -3,222E-16 100,000    

52 -2,296E-16 -3,645E-16 100,000    

53 -2,442E-16 -3,877E-16 100,000    

54 -2,813E-16 -4,465E-16 100,000    

55 -2,992E-16 -4,750E-16 100,000    

56 -3,326E-16 -5,279E-16 100,000    

57 -4,150E-16 -6,587E-16 100,000    

58 -4,264E-16 -6,769E-16 100,000    

59 -4,650E-16 -7,381E-16 100,000    

60 -5,014E-16 -7,959E-16 100,000    

61 -5,388E-16 -8,553E-16 100,000    

62 -6,105E-16 -9,690E-16 100,000    

63 -7,124E-16 -1,131E-15 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 



267 

 

 

Component Matrix
a 

 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Результативність життя ,793             

Очікуваний рівень 

намічених результатів 

,786             

Процес життя ,782             

Аутосимпатія ,780             

Інтегративність ,770             

Самоприйняття ,762             

Локус контроль - життя ,759             

Очікуване відношення 

від інших 

,722             
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Намічений рівень 

мобілізації зусиль, 

необхідних для 

досягнення цілей 

діяльності 

,714             

Самоповага ,707             

Внутрішній мотив ,704             

Відношення інших ,702             

Цілі в житті ,699             

Локус контроль Я ,693             

Оцінка свого потенціалу ,683             

Самоінтерес ,648             

Самоінтерес ,646             

Пізнавальний мотив ,562             

Значимість результатів 

діяльності 

-,562             

Самоповага ,553             

Мотив самоповаги ,542             

Саморозуміння ,527             

Контактність  ,798            

Орієнтація в часі ,447 ,747            

Самоприйняття  ,696            

Підтримка  ,660   -

,509 

        

Прийняття агресії  ,617            

Гнучкість поведінки  ,593   -

,411 

        

Спонтанність ,423 ,569            

Сенситивність ,420 ,431   ,403         

Уявлення про природу 

людину 

 -

,445 

-

,626 

          

Синергія   -

,608 

          

Самовпевненість ,547  ,586           

Самообвинувачення   ,527 ,475          

Креативність   -

,471 

     ,471     
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Рівень складності 

завдання 

   ,692    ,423      

Мотив уникнення    ,673          

Прояв вольового зусилля   ,412 ,626          

Закономірність 

результатів 

   ,571          

Пізнавальні потреби ,508    ,535         

Оцінка рівня досягнутого 

результату 

     -

,679 

       

Ціннісні орієнтації      ,453   ,407     

Мотив до зміни поточної 

діяльності 

-,504      ,644       

Змагальний мотив        ,486      

Ініціативність       ,427 -

,484 

     

Самопослідовність       -

,407 

   ,488   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 13 components extracted. 
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Додаток А-2 

 

 

Представленість співвідношення показнику «особистісна цілісність» й психологічних 

властивостей у учнів  11-А (31 особа, 19 – дівчата, 12 – хлопці), 11-Б (29 осіб, 14 – дівчата, 15 – 

хлопці) КЗШ № 126 

Factor Analysis  

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

Підтримка 49,85 10,103 33 

Орієнтація в часі 47,21 7,893 33 

Ціннісні орієнтації 49,27 8,650 33 

Гнучкість поведінки 47,55 8,117 33 

Сенситивність 49,82 7,047 33 

Спонтанність 52,18 9,105 33 

Самоповага 52,97 8,546 33 

Самоприйняття 51,06 11,475 33 

Уявлення про природу людину 50,15 8,352 33 

Синергія 50,24 7,870 33 

Прийняття агресії 52,94 10,482 33 

Контактність 51,55 8,986 33 

Пізнавальні потреби 39,27 11,267 33 

Креативність 50,67 9,469 33 

Цілі в житті 32,30 6,565 33 

Процес життя 29,33 9,303 33 

Результативність життя 24,45 6,496 33 

Локус контроль Я 20,06 6,215 33 

Локус контроль - життя 30,64 8,302 33 

Інтегративність 71,70 21,226 33 

Самоповага 50,03 25,863 33 

Аутосимпатія 55,15 25,875 33 

Очікуване відношення від 

інших 

47,06 22,497 33 

Самоінтерес 73,67 26,602 33 

Самовпевненість 54,88 26,641 33 

Відношення інших 46,70 24,897 33 

Самоприйняття 59,70 28,756 33 

Самопослідовність 47,52 24,170 33 

Самообвинувачення 59,33 26,045 33 
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Самоінтерес 74,12 24,157 33 

Саморозуміння 60,33 22,513 33 

Внутрішній мотив 14,73 3,617 33 

Пізнавальний мотив 17,18 2,833 33 

Мотив уникнення 14,24 3,083 33 

Змагальний мотив 14,18 4,035 33 

Мотив до зміни поточної 

діяльності 

13,33 3,370 33 

Мотив самоповаги 17,45 2,796 33 

Значимість результатів 

діяльності 

9,73 3,642 33 

Рівень складності завдання 7,45 2,293 33 

Прояв вольового зусилля 13,70 2,910 33 

Оцінка рівня досягнутого 

результату 

10,21 2,421 33 

Оцінка свого потенціалу 15,24 3,364 33 

Намічений рівень мобілізації 

зусиль, необхідних для 

досягнення цілей діяльності 

16,27 2,661 33 

Очікуваний рівень намічених 

результатів 

10,64 1,868 33 

Закономірність результатів 13,97 3,177 33 

Ініціативність 15,30 3,067 33 

Здоров’я 8,88 3,130 33 

Спілкування 6,21 3,507 33 

Високий соціальний статус 3,88 2,724 33 

Створення сім’ї 10,30 5,139 33 

Активність для досягнення 

позитивних змін в суспільстві 

5,21 2,571 33 

Пізнання нового 6,58 3,632 33 

Допомога і милосердя 6,45 3,536 33 

Високий матеріальний статок 6,70 4,027 33 

Отримання хорошої освіти 9,70 3,026 33 

Віра в Бога 3,03 3,157 33 

Приємне дозвілля, відпочинок 7,52 3,675 33 

Повна самореалізація 11,06 2,749 33 

Пошук та отримання насолоди 

від прекрасного 

5,76 3,455 33 

Любов 13,00 3,725 33 

Визнання, повага інших 7,79 3,664 33 

Цікава робота 11,45 2,873 33 

Свобода 10,91 4,869 33 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Підтримка 1,000 ,941 

Орієнтація в часі 1,000 ,872 

Ціннісні орієнтації 1,000 ,919 

Гнучкість поведінки 1,000 ,936 

Сенситивність 1,000 ,891 

Спонтанність 1,000 ,794 

Самоповага 1,000 ,945 

Самоприйняття 1,000 ,895 

Уявлення про природу людину 1,000 ,869 

Синергія 1,000 ,864 

Прийняття агресії 1,000 ,931 

Контактність 1,000 ,938 

Пізнавальні потреби 1,000 ,859 

Креативність 1,000 ,851 

Цілі в житті 1,000 ,895 

Процес життя 1,000 ,900 

Результативність життя 1,000 ,938 

Локус контроль Я 1,000 ,958 

Локус контроль - життя 1,000 ,917 

Інтегративність 1,000 ,928 

Самоповага 1,000 ,875 

Аутосимпатія 1,000 ,925 

Очікуване відношення від інших 1,000 ,934 

Самоінтерес 1,000 ,857 

Самовпевненість 1,000 ,924 

Відношення інших 1,000 ,889 

Самоприйняття 1,000 ,932 

Самопослідовність 1,000 ,851 

Самообвинувачення 1,000 ,832 

Самоінтерес 1,000 ,934 

Саморозуміння 1,000 ,863 

Внутрішній мотив 1,000 ,826 

Пізнавальний мотив 1,000 ,903 

Мотив уникнення 1,000 ,856 
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Змагальний мотив 1,000 ,767 

Мотив до зміни поточної діяльності 1,000 ,855 

Мотив самоповаги 1,000 ,892 

Значимість результатів діяльності 1,000 ,935 

Рівень складності завдання 1,000 ,740 

Прояв вольового зусилля 1,000 ,848 

Оцінка рівня досягнутого результату 1,000 ,867 

Оцінка свого потенціалу 1,000 ,918 

Намічений рівень мобілізації зусиль, 

необхідних для досягнення цілей 

діяльності 

1,000 ,872 

Очікуваний рівень намічених 

результатів 

1,000 ,945 

Закономірність результатів 1,000 ,819 

Ініціативність 1,000 ,836 

Здоров’я 1,000 ,833 

Спілкування 1,000 ,865 

Високий соціальний статус 1,000 ,950 

Створення сім’ї 1,000 ,962 

Активність для досягнення 

позитивних змін в суспільстві 

1,000 ,823 

Пізнання нового 1,000 ,920 

Допомога і милосердя 1,000 ,757 

Високий матеріальний статок 1,000 ,910 

Отримання хорошої освіти 1,000 ,948 

Віра в Бога 1,000 ,902 

Приємне дозвілля, відпочинок 1,000 ,873 

Повна самореалізація 1,000 ,795 

Пошук та отримання насолоди від 

прекрасного 

1,000 ,877 

Любов 1,000 ,924 

Визнання, повага інших 1,000 ,870 

Цікава робота 1,000 ,952 

Свобода 1,000 ,833   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 10,943 17,369 17,369 10,943 17,369 17,369 7,089 11,253 11,253 

2 6,890 10,936 28,306 6,890 10,936 28,306 6,326 10,041 21,294 

3 6,524 10,356 38,662 6,524 10,356 38,662 4,555 7,230 28,525 

4 5,403 8,576 47,238 5,403 8,576 47,238 4,255 6,754 35,279 

5 4,013 6,370 53,608 4,013 6,370 53,608 3,942 6,257 41,536 

6 3,360 5,334 58,942 3,360 5,334 58,942 3,644 5,785 47,321 

7 3,067 4,868 63,810 3,067 4,868 63,810 3,246 5,152 52,473 

8 2,438 3,870 67,680 2,438 3,870 67,680 3,066 4,867 57,340 

9 2,278 3,615 71,295 2,278 3,615 71,295 2,907 4,614 61,954 

10 1,918 3,045 74,340 1,918 3,045 74,340 2,624 4,165 66,119 

11 1,833 2,909 77,249 1,833 2,909 77,249 2,599 4,126 70,245 

12 1,638 2,600 79,849 1,638 2,600 79,849 2,496 3,962 74,206 

13 1,539 2,443 82,292 1,539 2,443 82,292 2,385 3,785 77,991 

14 1,506 2,390 84,681 1,506 2,390 84,681 2,330 3,698 81,690 

15 1,250 1,984 86,665 1,250 1,984 86,665 2,199 3,491 85,181 

16 1,131 1,795 88,460 1,131 1,795 88,460 2,066 3,279 88,460 

17 ,950 1,507 89,967       

18 ,902 1,433 91,400       

19 ,768 1,218 92,618       

20 ,742 1,178 93,796       

21 ,682 1,083 94,879       

22 ,644 1,022 95,901       

23 ,432 ,687 96,588       

24 ,408 ,648 97,235       

25 ,358 ,568 97,804       

26 ,345 ,548 98,352       

27 ,266 ,422 98,773       

28 ,232 ,368 99,141       

29 ,194 ,308 99,449       

30 ,142 ,226 99,675       

31 ,129 ,205 99,880       

32 ,076 ,120 100,000       
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33 6,806E-

16 

1,080E-

15 

100,000 
      

34 6,096E-

16 

9,676E-

16 

100,000 
      

35 5,737E-

16 

9,106E-

16 

100,000 
      

36 4,758E-

16 

7,553E-

16 

100,000 
      

37 4,626E-

16 

7,343E-

16 

100,000 
      

38 4,576E-

16 

7,263E-

16 

100,000 
      

39 3,650E-

16 

5,794E-

16 

100,000 
      

40 3,009E-

16 

4,776E-

16 

100,000 
      

41 2,728E-

16 

4,331E-

16 

100,000 
      

42 2,557E-

16 

4,058E-

16 

100,000 
      

43 2,144E-

16 

3,404E-

16 

100,000 
      

44 1,723E-

16 

2,735E-

16 

100,000 
      

45 1,241E-

16 

1,970E-

16 

100,000 
      

46 1,024E-

16 

1,625E-

16 

100,000 
      

47 2,863E-

17 

4,545E-

17 

100,000 
      

48 2,308E-

17 

3,663E-

17 

100,000 
      

49 -

3,212E-

17 

-5,098E-

17 

100,000 

      

50 -

6,676E-

17 

-1,060E-

16 

100,000 

      

51 -

9,141E-

17 

-1,451E-

16 

100,000 
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52 -

1,282E-

16 

-2,034E-

16 

100,000 

      

53 -

1,808E-

16 

-2,870E-

16 

100,000 

      

54 -

2,015E-

16 

-3,199E-

16 

100,000 

      

55 -

2,500E-

16 

-3,968E-

16 

100,000 

      

56 -

2,788E-

16 

-4,425E-

16 

100,000 

      

57 -

2,951E-

16 

-4,685E-

16 

100,000 

      

58 -

3,384E-

16 

-5,372E-

16 

100,000 

      

59 -

4,786E-

16 

-7,597E-

16 

100,000 

      

60 -

4,918E-

16 

-7,806E-

16 

100,000 

      

61 -

5,631E-

16 

-8,938E-

16 

100,000 

      

62 -

6,102E-

16 

-9,686E-

16 

100,000 

      

63 -

6,393E-

16 

-1,015E-

15 

100,000 

      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

 
                                                             Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Локус контроль - 

життя 

,758                

Результативність 

життя 

,703                

Самоінтерес ,700                

Високий 

матеріальний 

статок 

-

,699 

               

Процес життя ,698                

Локус контроль 

«Я» 

,690                

Цілі в житті ,658                

Значимість 

результатів 

діяльності 

-

,609 
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Самоприйняття ,602                

Аутосимпатія ,593                

Закономірність 

результатів 

,588                

Самоповага ,562                

Пізнавальний 

мотив 

,561                

Самоповага ,528                

Сенситивність ,524                

Інтегративність ,519                

Самоінтерес ,516                

Синергія ,509                

Спілкування ,504                

Ціннісні орієнтації                 

Здоров’я  -

,675 

              

Пошук та 

отримання 

насолоди від 

прекрасного 

прекрасним 

 ,616               

Намічений рівень 

мобілізації зусиль, 

необхідних для 

досягнення цілей 

діяльності 

 -

,615 

              

Мотив самоповаги  -

,601 

              

Створення сім’ї  -

,587 

              

Гнучкість 

поведінки 

 ,540               

Змагальний мотив  -

,507 

              

Внутрішній мотив                 

Самозвинувачення                 

Мотив уникнення                 

Спонтанність                 

Відношення 

інших 

  -

,652 

             

Самовпевненість   ,594              
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Пізнання нового   -

,578 

             

Визнання, повага 

інших 

  ,562              

Очікуване 

відношення від 

інших 

  -

,526 

             

Самоприйняття                 

Високий 

соціальний статус 

                

Оцінка рівня 

досягнутого 

результату 

                

Рівень складності 

завдання 

                

Ініціативність                 

Саморозуміння    -

,567 

            

Прийняття агресії    ,548             

Підтримка                 

Креативність                 

Активність для 

досягнення 

позитивних змін в 

суспільстві 

                

Уявлення про 

природу людини 

    ,695            

Отримання 

хорошої освіти 

    ,569            

Цікава робота     -

,537 

           

Допомога і 

милосердя 

    -

,507 

           

Любов     ,504            

Орієнтація в часі                 

Контактність      -

,523 

          

Мотив до зміни 

поточної 

діяльності 

                

Віра в Бога       -

,507 

         

Приємне дозвілля, 

відпочинок 
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Свобода                 

Оцінка свого 

потенціалу 

        -

,530 

       

Повна 

самореалізація 

                

Прояв вольового 

зусилля 

                

Пізнавальні 

потреби 

         ,503       

Само-

послідовність 

                

Очікуваний рівень 

намічених 

результатів 

               -,517 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 16 components extracted. 
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Додаток А-3 

 

 

Представленість співвідношення показнику «особистісна цілісність» й психологічних 

властивостей у учнів 10 класів «Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської молоді» 

(КОЛІ)  

Descriptive Statistics 

 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

Підтримка 51,10 11,327 20 

Орієнтація в часі 43,35 6,523 20 

Ціннісні орієнтації 47,90 9,947 20 

Гнучкість поведінки 47,05 11,528 20 

Сенситивність 54,55 7,830 20 

Спонтанність 54,10 8,638 20 

Самоповага 53,55 12,395 20 

Самоприйняття 47,10 11,539 20 

Уявлення про природу людину 46,90 9,575 20 

Синергія 44,65 8,647 20 

Прийняття агресії 54,55 10,782 20 

Контактність 55,55 10,536 20 

Пізнавальні потреби 37,70 9,995 20 

Креативність 50,95 9,389 20 

Цілі в житті 35,90 4,315 20 

Процес життя 33,05 3,531 20 

Результативність життя 23,80 2,628 20 

Локус контроль Я 23,10 2,900 20 

Локус контроль - життя 35,20 5,278 20 

Інтегративність 84,00 12,670 20 

Самоповага 74,70 19,743 20 

Аутосимпатія 73,05 23,130 20 

Очікуване відношення від інших 55,30 27,242 20 

Самоінтерес 66,55 21,500 20 

Самовпевненість 76,95 19,691 20 

Відношення інших 63,15 29,353 20 

Самоприйняття 82,75 23,215 20 

Самопослідовність 74,10 20,339 20 

Самообвинувачення 48,60 28,294 20 

Самоінтерес 52,40 24,386 20 

Саморозуміння 64,05 26,578 20 

Внутрішній мотив 11,80 3,503 20 

Пізнавальний мотив 17,30 2,515 20 

Мотив уникнення 11,10 4,204 20 

Змагальний мотив 12,60 5,215 20 

Мотив до зміни поточної 

діяльності 

13,10 4,090 20 
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Мотив самоповаги 15,55 2,762 20 

Значимість результатів 

діяльності 

10,60 3,648 20 

Рівень складності завдання 6,20 3,088 20 

Прояв вольового зусилля 12,40 3,185 20 

Оцінка рівня досягнутого 

результату 

9,80 2,726 20 

Оцінка свого потенціалу 15,00 2,791 20 

Намічений рівень мобілізації 

зусиль, необхідних для 

досягнення цілей діяльності 

15,90 3,042 20 

Очікуваний рівень намічених 

результатів 

11,10 4,229 20 

Закономірність результатів 14,75 3,567 20 

Ініціативність 14,55 2,964 20 

Здоров’я 10,10 4,051 20 

Спілкування 11,20 1,824 20 

Високий соціальний статус 3,95 3,086 20 

Створення сім’ї 5,70 4,835 20 

Активність для досягнення 

позитивних змін в суспільстві 

7,45 3,034 20 

Пізнання нового 9,05 3,649 20 

Допомога і милосердя 6,95 2,964 20 

Високий матеріальний статок 2,40 1,501 20 

Отримання хорошої освіти 9,95 3,316 20 

Віра в Бога 6,80 5,012 20 

Приємне дозвілля, відпочинок 11,30 3,164 20 

Повна самореалізація 5,65 3,573 20 

Пошук і отримання задоволення 

від прекрасного 

11,20 3,651 20 

Любов 10,05 5,063 20 

Визнання, повага інших 5,35 1,814 20 

Цікава робота 3,95 2,929 20 

Свобода 11,80 3,888 20 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Підтримка 1,000 ,997 

Орієнтація в часі 1,000 ,957 

Ціннісні орієнтації 1,000 ,950 

Гнучкість поведінки 1,000 ,995 

Сенситивність 1,000 ,922 

Спонтанність 1,000 ,951 

Самоповага 1,000 ,974 

Самоприйняття 1,000 ,950 

Уявлення про природу людину 1,000 ,936 

Синергія 1,000 ,929 

Прийняття агресії 1,000 ,918 

Контактність 1,000 ,965 

Пізнавальні потреби 1,000 ,943 

Креативність 1,000 ,968 

Цілі в житті 1,000 ,988 

Процес життя 1,000 ,982 

Результативність життя 1,000 ,982 

Локус контроль Я 1,000 ,955 

Локус контроль - життя 1,000 ,954 

Інтегративність 1,000 ,977 

Самоповага 1,000 ,988 

Аутосимпатія 1,000 ,991 

Очікуване відношення від інших 1,000 ,983 

Самоінтерес 1,000 ,903 

Самовпевненість 1,000 ,964 

Відношення інших 1,000 ,961 

Самоприйняття 1,000 ,927 

Самопослідовність 1,000 ,960 

Самообвинувачення 1,000 ,982 

Самоінтерес 1,000 ,926 

Саморозуміння 1,000 ,987 

Внутрішній мотив 1,000 ,928 

Пізнавальний мотив 1,000 ,950 

Мотив уникнення 1,000 ,987 
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Змагальний мотив 1,000 ,937 

Мотив до зміни поточної 

діяльності 

1,000 ,847 

Мотив самоповаги 1,000 ,934 

Значимість результатів 

діяльності 

1,000 ,971 

Рівень складності завдання 1,000 ,923 

Прояв вольового зусилля 1,000 ,941 

Оцінка рівня досягнутого 

результату 

1,000 ,955 

Оцінка свого потенціалу 1,000 ,990 

Намічений рівень мобілізації 

зусиль, необхідних для 

досягнення цілей діяльності 

1,000 ,952 

Очікуваний рівень намічених 

результатів 

1,000 ,958 

Закономірність результатів 1,000 ,968 

Ініціативність 1,000 ,940 

Здоров’я 1,000 ,910 

Спілкування 1,000 ,929 

Високий соціальний статус 1,000 ,890 

Створення сім’ї 1,000 ,973 

Активність для досягнення 

позитивних змін в суспільстві 

1,000 ,936 

Пізнання нового 1,000 ,957 

Допомога і милосердя 1,000 ,986 

Високий матеріальний статок 1,000 ,953 

Отримання хорошої освіти 1,000 ,923 

Віра в Бога 1,000 ,958 

Приємне дозвілля, відпочинок 1,000 ,976 

Повна самореалізація 1,000 ,963 

Пошук та отримання насолоди 

від прекрасного 

1,000 ,981 

Любов 1,000 ,999 

Визнання, повага інших 1,000 ,964 

Цікава робота 1,000 ,945 

Свобода 1,000 ,998 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 12,143 19,275 19,275 12,143 19,275 19,275 

2 7,233 11,481 30,756 7,233 11,481 30,756 

3 5,998 9,521 40,277 5,998 9,521 40,277 

4 4,510 7,159 47,436 4,510 7,159 47,436 

5 4,424 7,023 54,459 4,424 7,023 54,459 

6 4,127 6,550 61,009 4,127 6,550 61,009 

7 3,672 5,829 66,838 3,672 5,829 66,838 

8 3,386 5,375 72,213 3,386 5,375 72,213 

9 3,047 4,837 77,050 3,047 4,837 77,050 

10 2,853 4,528 81,579 2,853 4,528 81,579 

11 2,303 3,656 85,235 2,303 3,656 85,235 

12 2,038 3,235 88,469 2,038 3,235 88,469 

13 1,690 2,682 91,151 1,690 2,682 91,151 

14 1,485 2,357 93,509 1,485 2,357 93,509 

15 1,280 2,032 95,541 1,280 2,032 95,541 

16 ,959 1,523 97,064    

17 ,803 1,275 98,339    

18 ,600 ,953 99,292    

19 ,446 ,708 100,000    

20 8,891E-16 1,411E-15 100,000    

21 8,287E-16 1,315E-15 100,000    

22 7,202E-16 1,143E-15 100,000    

23 6,638E-16 1,054E-15 100,000    

24 5,838E-16 9,266E-16 100,000    

25 5,075E-16 8,056E-16 100,000    

26 4,731E-16 7,510E-16 100,000    

27 4,214E-16 6,689E-16 100,000    

28 4,013E-16 6,370E-16 100,000    

29 3,748E-16 5,950E-16 100,000    

30 3,419E-16 5,427E-16 100,000    

31 2,827E-16 4,487E-16 100,000    

32 2,566E-16 4,073E-16 100,000    

33 2,538E-16 4,028E-16 100,000    
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34 2,302E-16 3,655E-16 100,000    

35 1,744E-16 2,769E-16 100,000    

36 1,163E-16 1,846E-16 100,000    

37 9,647E-17 1,531E-16 100,000    

38 8,631E-17 1,370E-16 100,000    

39 5,298E-17 8,410E-17 100,000    

40 3,098E-17 4,917E-17 100,000    

41 -3,959E-18 -6,284E-18 100,000    

42 -1,251E-17 -1,986E-17 100,000    

43 -3,168E-17 -5,029E-17 100,000    

44 -8,497E-17 -1,349E-16 100,000    

45 -1,224E-16 -1,943E-16 100,000    

46 -1,544E-16 -2,450E-16 100,000    

47 -1,826E-16 -2,899E-16 100,000    

48 -2,520E-16 -3,999E-16 100,000    

49 -2,730E-16 -4,334E-16 100,000    

50 -2,846E-16 -4,517E-16 100,000    

51 -3,225E-16 -5,119E-16 100,000    

52 -3,606E-16 -5,724E-16 100,000    

53 -3,779E-16 -5,998E-16 100,000    

54 -4,118E-16 -6,537E-16 100,000    

55 -4,570E-16 -7,254E-16 100,000    

56 -4,652E-16 -7,385E-16 100,000    

57 -5,502E-16 -8,733E-16 100,000    

58 -5,902E-16 -9,368E-16 100,000    

59 -6,083E-16 -9,655E-16 100,000    

60 -6,373E-16 -1,012E-15 100,000    

61 -7,055E-16 -1,120E-15 100,000    

62 -7,572E-16 -1,202E-15 100,000    

63 -8,603E-16 -1,366E-15 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Підтримка ,940               

Ціннісні орієнтації ,902               

Самоприйняття ,846               

Самоповага ,830               

Креативність ,778               

Створення сім’ї -

,744 

              

Спонтанність ,726               

Змагальний мотив -

,667 

              

Синергія ,656               

Високий 

соціальний статус 

-

,624 
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Процес життя ,622               

Саморозуміння ,620               

Ініціативність ,617               

Контактність ,567               

Прийняття агресії ,566  -

,506 

            

Допомога і 

милосердя 

,524       -

,509 

       

Гнучкість 

поведінки 

,524               

Результативність 

життя 

               

Прояв вольового 

зусилля 

               

Оцінка рівня 

досягнутого 

результату 

               

Самоповага  ,815              

Самовпевненість  ,758              

Інтегративність  ,750              

Самообвинувачення  -

,697 

             

Аутосимпатія ,510 ,563              

Самопослідовність  ,510              

Локус контроль - 

життя 

               

Визнання, повага 

інших 

  -

,676 

            

Свобода   ,668             

Очікуваний рівень 

намічених 

результатів 

  ,565             

Пізнання нового   ,522             

Спілкування   -

,516 

            

Значимість 

результатів 

діяльності 

  -

,507 

            

Мотив уникнення                
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Мотив самоповаги                

Закономірність 

результатів 

   -

,515 

           

Мотив до зміни 

поточної діяльності 

               

Намічений рівень 

мобілізації зусиль, 

необхідних для 

досягнення цілей 

діяльності 

    ,690           

Високий 

матеріальний 

статок 

    ,586           

Активність для 

досягнення 

позитивних змін в 

суспільстві 

  -

,524 

 ,548           

Любов -

,540 

   -

,546 

          

Пізнавальний мотив     ,506           

Сенситивність                

Віра в Бога                

Приємне дозвілля, 

відпочинок 

     -

,620 

         

Повна 

самореалізація 

     ,530          

Цілі в житті      ,514          

Пошук і отримання 

задоволення від 

прекрасного 

               

Рівень складності 

завдання 

               

Очікуване 

відношення від 

інших 

      ,710         

Відношення інших    ,562   ,576         

Уявлення про 

природу людину 

               

Самоінтерес        ,501        
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Оцінка свого 

потенціалу 

               

Самоінтерес                

Здоров’я  -

,511 

      -

,540 

      

Орієнтація в часі                

Цікава робота      ,523    ,541      

Отримання хорошої 

освіти 

               

Пізнавальні 

потреби 

               

Локус контроль Я                

Внутрішній мотив                

Самоприйняття                

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 15 components extracted. 
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Додаток А-4 

 

Представленість співвідношення показнику «особистісна цілісність» й психологічних 

властивостей у учнів 11 класів «Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської молоді» 

(КОЛІ)  

Factor Analysis  

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

Підтримка 48,47 9,657 15 

Орієнтація в часі 53,13 13,479 15 

Ціннісні орієнтації 52,27 12,027 15 

Гнучкість поведінки 50,40 7,707 15 

Сенситивність 52,40 8,052 15 

Спонтанність 52,47 10,169 15 

Самоповага 55,33 11,914 15 

Самоприйняття 55,80 11,948 15 

Уявлення про природу людину 52,07 7,116 15 

Синергія 48,13 9,942 15 

Прийняття агресії 54,27 6,984 15 

Контактність 57,80 12,813 15 

Пізнавальні потреби 46,93 8,311 15 

Креативність 54,40 9,687 15 

Цілі в житті 31,00 9,220 15 

Процес життя 30,80 8,064 15 

Результативність життя 24,73 5,021 15 

Локус контроль Я 20,80 5,532 15 

Локус контроль - життя 31,67 7,432 15 

Інтегративність 82,60 17,357 15 

Самоповага 77,87 25,570 15 

Аутосимпатія 60,80 29,953 15 

Очікуване відношення від інших 61,27 24,844 15 

Самоінтерес 79,33 26,340 15 

Самовпевненість 77,13 27,785 15 

Відношення інших 65,33 30,796 15 

Самоприйняття 77,07 26,636 15 

Самопослідовність 73,87 16,583 15 

Самообвинувачення 63,73 22,157 15 

Самоінтерес 77,93 27,291 15 

Саморозуміння 75,07 24,338 15 

Внутрішній мотив 12,67 4,320 15 

Пізнавальний мотив 15,47 4,389 15 
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Мотив уникнення 12,13 3,226 15 

Змагальний мотив 14,07 3,751 15 

Мотив до зміни поточної діяльності 12,27 3,693 15 

Мотив самоповаги 14,93 5,189 15 

Значимість результатів діяльності 10,87 3,925 15 

Рівень складності завдання 7,00 3,162 15 

Прояв вольового зусилля 11,93 3,262 15 

Оцінка рівня досягнутого результату 9,73 3,634 15 

Оцінка свого потенціалу 15,40 2,874 15 

Намічений рівень мобілізації зусиль, 

необхідних для досягнення цілей діяльності 

14,60 3,869 15 

Очікуваний рівень намічених результатів 14,07 3,058 15 

Закономірність результатів 15,87 3,777 15 

Ініціативність 13,53 3,583 15 

Здоров’я 11,93 4,026 15 

Спілкування 8,40 2,746 15 

Високий соціальний статус 3,87 2,475 15 

Створення сім’ї 5,60 4,485 15 

Активність для досягнення позитивних змін 

в суспільстві 

8,80 3,406 15 

Пізнання нового 9,20 4,195 15 

Допомога і милосердя 4,87 3,378 15 

Високий матеріальний статок 3,93 3,654 15 

Отримання хорошої освіти 9,33 3,352 15 

Віра в Бога 6,67 4,791 15 

Приємне дозвілля, відпочинок 8,67 3,309 15 

Повна самореалізація 9,40 4,356 15 

Пошук та отримання насолоди від 

прекрасного 

9,00 3,836 15 

Любов 10,87 4,470 15 

Визнання, повага інших 5,40 3,158 15 

Цікава робота 6,40 4,239 15 

Свобода 12,73 3,693 15 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Підтримка 1,000 ,977 

Орієнтація в часі 1,000 ,989 

Ціннісні орієнтації 1,000 ,956 

Гнучкість поведінки 1,000 ,985 

Сенситивність 1,000 ,978 

Спонтанність 1,000 ,988 

Самоповага 1,000 ,986 

Самоприйняття 1,000 ,994 

Уявлення про природу 

людину 

1,000 ,977 

Синергія 1,000 ,967 

Прийняття агресії 1,000 ,981 

Контактність 1,000 ,981 

Пізнавальні потреби 1,000 ,983 

Креативність 1,000 ,952 

Цілі в житті 1,000 ,990 

Процес життя 1,000 ,997 

Результативність життя 1,000 ,990 

Локус контроль Я 1,000 ,993 

Локус контроль - життя 1,000 ,985 

Інтегративність 1,000 ,990 

Самоповага 1,000 ,990 

Аутосимпатія 1,000 ,993 

Очікуване відношення від 

інших 

1,000 ,940 

Самоінтерес 1,000 ,956 

Самовпевненість 1,000 ,983 

Відношення інших 1,000 ,973 

Самоприйняття 1,000 1,000 

Самопослідовність 1,000 ,986 

Самообвинувачення 1,000 ,980 

Самоінтерес 1,000 ,965 

Саморозуміння 1,000 ,985 

Внутрішній мотив 1,000 ,978 
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Пізнавальний мотив 1,000 ,980 

Мотив уникнення 1,000 ,940 

Змагальний мотив 1,000 ,988 

Мотив до зміни поточної 

діяльності 

1,000 ,994 

Мотив самоповаги 1,000 ,873 

Значимість результатів 

діяльності 

1,000 ,887 

Рівень складності завдання 1,000 ,979 

Прояв вольового зусилля 1,000 ,939 

Оцінка рівня досягнутого 

результату 

1,000 ,985 

Оцінка свого потенціалу 1,000 1,000 

Намічений рівень 

мобілізації зусиль, 

необхідних для досягнення 

цілей діяльності 

1,000 ,984 

Очікуваний рівень 

намічених результатів 

1,000 ,986 

Закономірність результатів 1,000 ,949 

Ініціативність 1,000 ,984 

Здоров’я 1,000 ,972 

Спілкування 1,000 ,985 

Високий соціальний статус 1,000 ,995 

Створення сім’ї 1,000 ,903 

Активність для досягнення 

позитивних змін в 

суспільстві 

1,000 ,975 

Пізнання нового 1,000 ,977 

Допомога і милосердя 1,000 ,999 

Високий матеріальний 

статок 

1,000 ,992 

Отримання хорошої освіти 1,000 ,996 

Віра в Бога 1,000 ,922 

Приємне дозвілля, 

відпочинок 

1,000 ,985 

Повна самореалізація 1,000 ,993 

Пошук та отримання 

насолоди від прекрасного 

1,000 ,987 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 16,295 25,865 25,865 16,295 25,865 25,865 10,048 15,949 15,949 

2 9,205 14,612 40,476 9,205 14,612 40,476 9,880 15,682 31,630 

3 7,138 11,330 51,806 7,138 11,330 51,806 8,003 12,703 44,333 

4 5,867 9,313 61,120 5,867 9,313 61,120 5,330 8,460 52,793 

5 4,666 7,407 68,526 4,666 7,407 68,526 4,302 6,828 59,621 

6 3,888 6,172 74,698 3,888 6,172 74,698 4,262 6,765 66,386 

7 3,493 5,545 80,243 3,493 5,545 80,243 3,970 6,301 72,687 

8 3,152 5,003 85,247 3,152 5,003 85,247 3,932 6,242 78,929 

9 2,396 3,802 89,049 2,396 3,802 89,049 3,498 5,552 84,481 

10 2,204 3,499 92,548 2,204 3,499 92,548 2,978 4,726 89,208 

11 1,763 2,798 95,346 1,763 2,798 95,346 2,630 4,174 93,382 

12 1,298 2,060 97,406 1,298 2,060 97,406 2,535 4,024 97,406 

13 ,854 1,356 98,762       

14 ,780 1,238 100,000       

15 9,675E-

16 

1,536E-

15 

100,000 
      

16 8,179E-

16 

1,298E-

15 

100,000 
      

17 7,659E-

16 

1,216E-

15 

100,000 
      

18 7,300E-

16 

1,159E-

15 

100,000 
      

19 6,766E-

16 

1,074E-

15 

100,000 
      

Любов 1,000 ,998 

Визнання, повага інших 1,000 ,986 

Цікава робота 1,000 ,995 

Свобода 1,000 ,867 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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20 5,713E-

16 

9,068E-

16 

100,000 
      

21 5,044E-

16 

8,006E-

16 

100,000 
      

22 4,843E-

16 

7,687E-

16 

100,000 
      

23 4,637E-

16 

7,360E-

16 

100,000 
      

24 4,158E-

16 

6,600E-

16 

100,000 
      

25 3,868E-

16 

6,140E-

16 

100,000 
      

26 3,606E-

16 

5,724E-

16 

100,000 
      

27 3,535E-

16 

5,611E-

16 

100,000 
      

28 3,368E-

16 

5,346E-

16 

100,000 
      

29 2,924E-

16 

4,640E-

16 

100,000 
      

30 2,354E-

16 

3,736E-

16 

100,000 
      

31 2,085E-

16 

3,310E-

16 

100,000 
      

32 1,959E-

16 

3,109E-

16 

100,000 
      

33 1,622E-

16 

2,575E-

16 

100,000 
      

34 1,413E-

16 

2,243E-

16 

100,000 
      

35 1,094E-

16 

1,736E-

16 

100,000 
      

36 6,052E-

17 

9,607E-

17 

100,000 
      

37 3,630E-

17 

5,761E-

17 

100,000 
      

38 1,306E-

17 

2,073E-

17 

100,000 
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39 -

2,120E-

17 

-3,365E-

17 

100,000 

      

40 -

6,875E-

17 

-1,091E-

16 

100,000 

      

41 -

7,608E-

17 

-1,208E-

16 

100,000 

      

42 -

1,000E-

16 

-1,588E-

16 

100,000 

      

43 -

1,489E-

16 

-2,363E-

16 

100,000 

      

44 -

1,959E-

16 

-3,110E-

16 

100,000 

      

45 -

2,214E-

16 

-3,515E-

16 

100,000 

      

46 -

2,449E-

16 

-3,888E-

16 

100,000 

      

47 -

2,692E-

16 

-4,273E-

16 

100,000 

      

48 -

3,042E-

16 

-4,829E-

16 

100,000 

      

49 -

3,348E-

16 

-5,315E-

16 

100,000 

      

50 -

3,551E-

16 

-5,636E-

16 

100,000 

      

51 -

3,813E-

16 

-6,052E-

16 

100,000 

      

52 -

3,917E-

16 

-6,217E-

16 

100,000 
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53 -

4,225E-

16 

-6,706E-

16 

100,000 

      

54 -

4,715E-

16 

-7,484E-

16 

100,000 

      

55 -

4,951E-

16 

-7,859E-

16 

100,000 

      

56 -

5,168E-

16 

-8,203E-

16 

100,000 

      

57 -

5,698E-

16 

-9,045E-

16 

100,000 

      

58 -

6,225E-

16 

-9,882E-

16 

100,000 

      

59 -

6,606E-

16 

-1,049E-

15 

100,000 

      

60 -

6,767E-

16 

-1,074E-

15 

100,000 

      

61 -

7,657E-

16 

-1,215E-

15 

100,000 

      

62 -

7,894E-

16 

-1,253E-

15 

100,000 

      

63 -

9,097E-

16 

-1,444E-

15 

100,000 

      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 

 



299 

  

Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Підтримка ,844            

Креативність ,823            

Самоповага ,790            

Ціннісні орієнтації ,778            

Пізнавальний мотив ,771            

Інтегративність ,766            

Орієнтація в часі ,756            

Пошук і отримання 

задоволення від 

прекрасного 

-,729       ,552     

Самоповага ,720            

Аутосимпатія ,714            

Самоприйняття ,701 -,525           

Самоприйняття ,680            

Самовпевненість ,667            

Гнучкість поведінки ,666 -,511           
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Локус контроль Я ,662 ,611           

Цілі в житті ,647 ,599           

Результативність життя ,644            

Спонтанність ,642   ,577         

Локус контроль - життя ,625            

Самообвинувачення -,587   ,556         

Сенситивність ,587 -,540           

Оцінка свого потенціалу ,578            

Змагальний мотив ,572            

Приємне дозвілля, 

відпочинок 

-,553            

Пізнавальні потреби ,551            

Намічений рівень 

мобілізації зусиль, 

необхідних для 

досягнення цілей 

діяльності 

,540            

Саморозуміння ,535            

Спілкування -,505            

Синергія             

Значимість результатів 

діяльності 

 -,716           

Ініціативність  ,711           

Внутрішній мотив ,519 ,672           

Закономірність 

результатів 

 ,664           

Прояв вольового зусилля  ,631           

Процес життя  ,620           

Мотив уникнення  -,603           

Оцінка рівня досягнутого 

результату 

 -,561           

Мотив самоповаги ,538 ,549           

Очікуваний рівень 

намічених результатів 

 ,546   ,534        

Отримання хорошої освіти  ,537           

Цікава робота   -,781          

Здоров’я   ,770          

Очікуване відношення від 

інших 

  ,695          

Віра в Бога   ,636          

Активність для 

досягнення позитивних 

змін в суспільстві 

  ,615          

Створення сім’ї  -,510 -,543          
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Повна самореалізація   -,534          

Свобода   -,511          

Рівень складності 

завдання 

            

Прийняття агресії    ,771         

Уявлення про природу 

людину 

   -,727         

Відношення інших   ,596 -,629         

Контактність ,540   ,607         

Самоінтерес     ,764        

Самопослідовність     ,666        

Мотив до зміни поточної 

діяльності 

 -,547   -,555        

Самоінтерес     ,506        

Пізнання нового             

Допомога і милосердя      -,753       

Високий соціальний 

статус 

     ,710       

Високий матеріальний 

статок 

     ,702       

Любов      -,522       

Визнання, повага інших   -,539    -,564      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 12 components extracted. 
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Додаток А-5 

 

 

Представленість співвідношення показнику «особистісна цілісність» й психологічних 

властивостей  у студентів майбутніх психологів першого курсу 

Factor Analysis  

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

Підтримка 50,07 10,264 15 

Орієнтація в часі 48,20 6,038 15 

Ціннісні орієнтації 47,67 8,837 15 

Гнучкість поведінки 44,73 9,177 15 

Сенситивність 48,20 8,055 15 

Спонтанність 50,20 8,257 15 

Самоповага 57,67 10,314 15 

Самоприйняття 51,93 10,866 15 

Уявлення про природу людину 52,07 8,746 15 

Синергія 47,60 8,450 15 

Прийняття агресії 51,60 12,414 15 

Контактність 44,67 9,730 15 

Пізнавальні потреби 43,00 7,774 15 

Креативність 49,20 8,678 15 

Цілі в житті 33,07 5,021 15 

Процес життя 29,20 6,614 15 

Результативність життя 24,47 3,420 15 

Локус контроль Я 21,47 4,051 15 

Локус контроль - життя 32,87 4,998 15 

Інтегративність 86,40 9,101 15 

Самоповага 63,20 21,501 15 

Аутосимпатія 73,40 18,149 15 

Очікуване відношення від інших 57,47 20,153 15 

Самоінтерес 82,07 13,885 15 

Самовпевненість 69,60 20,763 15 

Відношення інших 61,87 13,747 15 

Самоприйняття 88,80 14,905 15 

Самопослідовність 63,27 21,242 15 

Самообвинувачення 41,27 26,136 15 

Самоінтерес 62,93 28,093 15 

Саморозуміння 78,47 23,228 15 

Внутрішній мотив 11,93 5,175 15 

Пізнавальний мотив 15,93 5,203 15 

Мотив уникнення 14,67 3,177 15 
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Змагальний мотив 13,67 4,639 15 

Мотив до зміни поточної діяльності 13,13 4,673 15 

Мотив самоповаги 13,80 3,167 15 

Значимість результатів діяльності 11,07 5,391 15 

Рівень складності завдання 10,47 5,370 15 

Прояв вольового зусилля 11,33 4,608 15 

Оцінка рівня досягнутого результату 6,00 2,726 15 

Оцінка свого потенціалу 16,00 2,673 15 

Намічений рівень мобілізації зусиль, 

необхідних для досягнення цілей 

діяльності 

16,73 4,234 15 

Очікуваний рівень намічених результатів 17,00 2,803 15 

Закономірність результатів 17,00 1,813 15 

Ініціативність 13,93 3,674 15 

Здоров’я 10,07 3,327 15 

Спілкування 11,13 1,767 15 

Високий соціальний статус 2,33 1,345 15 

Створення сім’ї 7,67 5,563 15 

Активність для досягнення позитивних 

змін в суспільстві 

6,40 2,613 15 

Пізнання нового 9,93 2,251 15 

Допомога і милосердя 11,33 2,920 15 

Високий матеріальний статок 2,33 3,658 15 

Отримання хорошої освіти 9,60 1,920 15 

Віра в Бога 6,20 2,808 15 

Приємне дозвілля, відпочинок 11,00 3,094 15 

Повна самореалізація 4,47 1,642 15 

Пошук і отримання задоволення від 

прекрасного 

11,60 3,225 15 

Любов 11,00 4,392 15 

Визнання, повага інших 5,33 1,799 15 

Цікава робота 5,20 2,455 15 

Свобода 9,60 3,795 15 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Підтримка 1,000 ,987 

Орієнтація в часі 1,000 ,988 

Ціннісні орієнтації 1,000 ,993 

Гнучкість поведінки 1,000 ,993 

Сенситивність 1,000 ,992 

Спонтанність 1,000 ,947 

Самоповага 1,000 ,990 

Самоприйняття 1,000 ,983 

Уявлення про природу людину 1,000 ,898 

Синергія 1,000 ,950 

Прийняття агресії 1,000 ,986 

Контактність 1,000 ,991 

Пізнавальні потреби 1,000 ,906 

Креативність 1,000 ,858 

Цілі в житті 1,000 ,991 

Процес життя 1,000 ,967 

Результативність життя 1,000 ,924 

Локус контроль Я 1,000 ,955 

Локус контроль - життя 1,000 ,924 

Інтегративність 1,000 ,986 

Самоповага 1,000 ,994 

Аутосимпатія 1,000 ,856 

Очікуване відношення від інших 1,000 ,986 

Самоінтерес 1,000 ,993 

Самовпевненість 1,000 ,986 

Відношення інших 1,000 ,994 

Самоприйняття 1,000 ,969 

Самопослідовність 1,000 ,962 

Самообвинувачення 1,000 ,971 

Самоінтерес 1,000 ,999 

Саморозуміння 1,000 ,997 

Внутрішній мотив 1,000 ,999 

Пізнавальний мотив 1,000 ,969 

Мотив уникнення 1,000 ,984 

Змагальний мотив 1,000 ,982 

Мотив до зміни поточної діяльності 1,000 ,997 

Мотив самоповаги 1,000 ,976 

Значимість результатів діяльності 1,000 ,995 
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Рівень складності завдання 1,000 ,984 

Прояв вольового зусилля 1,000 ,997 

Оцінка рівня досягнутого результату 1,000 ,995 

Оцінка свого потенціалу 1,000 ,995 

Намічений рівень мобілізації зусиль, 

необхідних для досягнення цілей 

діяльності 

1,000 ,888 

Очікуваний рівень намічених 

результатів 

1,000 ,989 

Закономірність результатів 1,000 ,996 

Ініціативність 1,000 ,963 

Здоров’я 1,000 ,995 

Спілкування 1,000 ,978 

Високий соціальний статус 1,000 ,972 

Створення сім’ї 1,000 ,985 

Активність для досягнення позитивних 

змін в суспільстві 

1,000 ,960 

Пізнання нового 1,000 ,998 

Допомога і милосердя 1,000 ,967 

Високий матеріальний статок 1,000 ,991 

Отримання хорошої освіти 1,000 ,997 

Віра в Бога 1,000 ,991 

Приємне дозвілля, відпочинок 1,000 ,990 

Повна самореалізація 1,000 ,989 

Пошук і отримання задоволення від 

прекрасного 

1,000 ,999 

Любов 1,000 ,995 

Визнання, повага інших 1,000 1,000 

Цікава робота 1,000 ,983 

Свобода 1,000 ,996 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 11,302 17,940 17,940 11,302 17,940 17,940 9,945 15,786 15,786 

2 10,324 16,387 34,328 10,324 16,387 34,328 7,440 11,809 27,595 

3 8,463 13,433 47,761 8,463 13,433 47,761 6,761 10,732 38,326 
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4 7,118 11,298 59,059 7,118 11,298 59,059 6,338 10,060 48,386 

5 6,398 10,156 69,215 6,398 10,156 69,215 5,828 9,251 57,637 

6 4,481 7,113 76,327 4,481 7,113 76,327 5,244 8,324 65,961 

7 3,084 4,895 81,223 3,084 4,895 81,223 4,834 7,674 73,635 

8 2,919 4,634 85,857 2,919 4,634 85,857 4,364 6,927 80,561 

9 2,455 3,896 89,753 2,455 3,896 89,753 3,639 5,776 86,338 

10 2,305 3,658 93,411 2,305 3,658 93,411 3,052 4,845 91,183 

11 1,453 2,307 95,718 1,453 2,307 95,718 2,019 3,205 94,388 

12 1,110 1,761 97,480 1,110 1,761 97,480 1,948 3,091 97,480 

13 ,819 1,300 98,780       

14 ,769 1,220 100,000       

15 8,530E-

16 

1,354E-

15 

100,000 
      

16 8,092E-

16 

1,284E-

15 

100,000 
      

17 7,280E-

16 

1,156E-

15 

100,000 
      

18 6,654E-

16 

1,056E-

15 

100,000 
      

19 6,585E-

16 

1,045E-

15 

100,000 
      

20 5,532E-

16 

8,781E-

16 

100,000 
      

21 5,052E-

16 

8,019E-

16 

100,000 
      

22 4,970E-

16 

7,889E-

16 

100,000 
      

23 4,792E-

16 

7,606E-

16 

100,000 
      

24 4,539E-

16 

7,205E-

16 

100,000 
      

25 4,199E-

16 

6,665E-

16 

100,000 
      

26 3,750E-

16 

5,952E-

16 

100,000 
      

27 3,562E-

16 

5,653E-

16 

100,000 
      

28 3,255E-

16 

5,166E-

16 

100,000 
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29 3,070E-

16 

4,873E-

16 

100,000 
      

30 2,644E-

16 

4,197E-

16 

100,000 
      

31 2,116E-

16 

3,359E-

16 

100,000 
      

32 1,516E-

16 

2,407E-

16 

100,000 
      

33 1,081E-

16 

1,716E-

16 

100,000 
      

34 9,020E-

17 

1,432E-

16 

100,000 
      

35 7,220E-

17 

1,146E-

16 

100,000 
      

36 6,745E-

17 

1,071E-

16 

100,000 
      

37 4,120E-

17 

6,540E-

17 

100,000 
      

38 3,511E-

18 

5,573E-

18 

100,000 
      

39 -

2,846E-

17 

-4,517E-

17 

100,000 

      

40 -

4,250E-

17 

-6,746E-

17 

100,000 

      

41 -

7,072E-

17 

-1,123E-

16 

100,000 

      

42 -

1,023E-

16 

-1,624E-

16 

100,000 

      

43 -

1,174E-

16 

-1,863E-

16 

100,000 

      

44 -

1,600E-

16 

-2,539E-

16 

100,000 

      

45 -

1,964E-

16 

-3,118E-

16 

100,000 
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46 -

2,057E-

16 

-3,266E-

16 

100,000 

      

47 -

2,384E-

16 

-3,784E-

16 

100,000 

      

48 -

2,795E-

16 

-4,436E-

16 

100,000 

      

49 -

2,958E-

16 

-4,694E-

16 

100,000 

      

50 -

3,649E-

16 

-5,793E-

16 

100,000 

      

51 -

4,021E-

16 

-6,382E-

16 

100,000 

      

52 -

4,183E-

16 

-6,639E-

16 

100,000 

      

53 -

4,538E-

16 

-7,203E-

16 

100,000 

      

54 -

5,059E-

16 

-8,031E-

16 

100,000 

      

55 -

5,129E-

16 

-8,142E-

16 

100,000 

      

56 -

5,478E-

16 

-8,695E-

16 

100,000 

      

57 -

6,003E-

16 

-9,528E-

16 

100,000 

      

58 -

6,171E-

16 

-9,795E-

16 

100,000 

      

59 -

6,514E-

16 

-1,034E-

15 

100,000 
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60 -

6,834E-

16 

-1,085E-

15 

100,000 

      

61 -

7,596E-

16 

-1,206E-

15 

100,000 

      

62 -

8,067E-

16 

-1,280E-

15 

100,000 

      

63 -

8,996E-

16 

-1,428E-

15 

100,000 

      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Самопослідовність -

,902 

           

Самоінтерес -

,851 

           

Спонтанність ,788            

Активність для досягнення 

позитивних змін в суспільстві 

-

,775 

           

Підтримка ,775            

Самоінтерес -

,769 

           

Прийняття агресії ,723            

Самоповага ,676 ,574           

Повна самореалізація ,663  ,565          

Ціннісні орієнтації ,658            

Відношення інших -

,627 

           

Пізнання нового ,577            

Самовпевненість ,549 ,531           

Приємне дозвілля, відпочинок             

Спілкування  -

,765 

          

Створення сім’ї  ,753           

Інтегративність  ,738           

Самоприйняття ,523 ,695           

Самообвинувачення  -

,685 

          

Закономірність результатів  -

,673 

   ,521       

Пошук і отримання задоволення 

від прекрасного 

 -

,649 

          

Очікуваний рівень намічених 

результатів 

 -

,604 

          

Аутосимпатія  ,600           

Пізнавальний мотив  ,560           
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Прояв вольового зусилля  ,509 ,500          

Оцінка свого потенціалу             

Внутрішній мотив   ,778          

Цілі в житті   ,761          

Намічений рівень мобілізації 

зусиль, необхідних для досягнення 

цілей діяльності 

  ,657          

Свобода   -

,635 

         

Значимість результатів діяльності   -

,631 

         

Мотив до зміни поточної 

діяльності 

  -

,605 

         

Ініціативність ,520  ,585          

Змагальний мотив   ,578          

Сенситивність   -

,561 

         

Локус контроль Я   ,516          

Мотив уникнення    -

,817 

        

Мотив самоповаги    -

,719 

        

Очікуване відношення від інших    ,662         

Контактність    -

,642 

        

Саморозуміння    ,633         

Орієнтація в часі   ,543 ,614         

Рівень складності завдання    -

,613 

        

Синергія    ,586         

Результативність життя    ,577         

Пізнавальні потреби    ,531         

Локус контроль - життя    -

,514 

        

Віра в Бога     ,764        

Допомога і милосердя     ,762        

Уявлення про природу людину     ,664        

Отримання хорошої освіти     -

,642 
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Любов  ,624   -

,638 

       

Креативність     ,635        

Оцінка рівня досягнутого 

результату 

    ,547        

Здоров’я      ,652       

Високий матеріальний статок      ,637       

Високий соціальний статус      ,596       

Цікава робота ,577     ,587       

Визнання, повага інших      ,501       

Самоповага       ,558      

Процес життя       ,533      

Самоприйняття        ,635     

Гнучкість поведінки             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 12 components extracted. 
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Додаток Б. 

 

 

Тест: «Визначення рівня самоактуалізації особистості» 

(опитувальник САМОАЛ) 

 

1. А) Настане час, коли я заживу по-справжньому, не так, як зараз. 

Б) Я впевнений, що живу по-справжньому вже зараз. 

2. А) Я дуже захоплений власною професією. 

Б) Не можу сказати, що мені подобається моя робота і те, чим я займаюсь. 

3. А) Якщо незнайома людина зробить мені послугу, я почуваю себе 

зобов’язаним їй. 

Б) Приймаючи послугу незнайомої людини, я не почуваю себе зобов'язаним 

їй. 

4. А) Мені буває важко зрозуміти свої почуття. 

Б) Я завжди можу зрозуміти свої почуття. 

5. А) Я часто замислююсь над тим, чи правильно я поводив себе в тій або 

іншій ситуації. 

Б) Я рідко замислююсь над тим, наскільки правильна моя поведінка. 

6. А) Я внутрішньо ніяковію, коли мені говорять компліменти. 

Б) Я рідко ніяковію, коли мені кажуть компліменти. 

7. А) Здатність до творчості – природна властивість людини. 

Б) Далеко не всі люди наділені здатністю до творчості. 

8. А) У мене не завжди вистачає часу на те, щоб стежити за новинками 

літератури і мистецтва. 

Б) Я докладаю зусиль, намагаючись стежити за новинками літератури і 

мистецтва. 

9. А) Я часто приймаю ризиковані рішення. 

Б) Мені важко приймати ризиковані рішення. 

10. А) Інколи я можу дати співрозмовнику зрозуміти, що він мені здається 

дурним і нецікавим. 
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Б) Я вважаю неприпустимим дати зрозуміти людині, що вона мені здається 

дурною і нецікавою. 

11. А) Я люблю залишати приємне ―на потім‖. 

Б) Я не залишаю приємне ―на потім‖. 

12. А) Я вважаю нечемним переривати розмову, якщо вона цікава тільки 

моєму співрозмовнику. 

Б) Я можу швидко і невимушено переривати розмову, яка цікава тільки одній 

стороні. 

13. А) Я прагну до досягнення внутрішньої гармонії. 

Б) Стан внутрішньої гармонії майже недосяжний. 

14. А) Не можу сказати, що я собі подобаюсь. 

Б) Я собі подобаюсь. 

15. А) Я думаю, що більшості людей можна довіряти. 

Б) Думаю, що без крайньої необхідності людям довіряти не варто. 

16. А) Погано оплачувана робота не може приносити задоволення. 

Б) Цікава, творча робота – сама по собі вже винагорода. 

17. А) Досить часто мені нудно. 

Б) Мені ніколи не буває нудно. 

18. А) Я не буду відступати від власних принципів навіть заради корисних 

справ, за які міг би розраховувати на людську вдячність. 

Б) Я б відступив від своїх принципів заради справ, за які люди були б мені 

вдячні. 

19. А) Інколи мені важко бути щирим. 

Б) Мені завжди вдається бути щирим. 

20. А) Коли я подобаюсь собі, мені здається, що я подобаюсь і оточуючим. 

Б) Навіть коли я собі подобаюсь, я розумію, що є люди, яким я неприємний. 

21. А) Я довіряю своїм зненацька виниклим бажанням. 

Б) Свої раптові бажання я завжди намагаюся осмислити. 

22. А) Я повинен бути досконалим у всьому, що я роблю. 

Б) Я не занадто засмучуюсь, якщо мені не вдається бути досконалим. 
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23. А) Егоїзм – природна властивість будь-якої людини. 

Б) Більшості людей егоїзм не властивий. 

24. А) Якщо я не відразу знаходжу відповідь на питання, то можу відкласти 

його на деякий час. 

Б) Я буду шукати відповідь на питання, що цікавить мене, незважаючи на 

витрати часу. 

25. А) Я люблю перечитувати книги, які мені сподобались. 

Б) Краще прочитати нову книгу, ніж повертатися до прочитаної. 

26. А) Я намагаюся поводитись так, як очікують оточуючі. 

Б) Я не схильний задумуватись над тим, чого чекають від мене оточуючі. 

27. А) Минуле, нинішнє і майбутнє здаються мені єдиним цілим. 

Б) Думаю, моє нинішнє не дуже пов’язане з минулим або майбутнім. 

28. А) Більша частина того, що я роблю, приносить мені задоволення. 

Б) Лише деякі з моїх занять по-справжньому мене тішать. 

29. А) Прагнучи розібратись в характері і почуттях оточуючих, люди часто 

бувають нетактовні. 

Б) Прагнення розібратись в характері і почуттях оточуючих людей цілком 

природне і виправдовує деяку нетактовність. 

30. А) Я добре знаю, які почуття я здатен відчувати, а які – ні. 

Б) Я ще не зрозумів до кінця, які почуття я здатен відчувати. 

31. А) Я відчуваю докори сумління, якщо серджусь на тих, кого люблю. 

Б) Я не відчуваю докорів сумління, якщо серджусь на тих, кого люблю. 

32. А) Людина повинна спокійно ставитись до того, що вона може почути 

про себе від інших. 

Б) Цілком природно образитись, почувши неприємну думку про себе. 

33. А) Зусилля, яких вимагає пізнання істини, варті того, бо приносять 

користь. 

Б) Зусилля, яких вимагає пізнання істини, варті того, бо приносять 

задоволення. 
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34. А) В складних ситуаціях треба діяти випробованими засобами – це 

гарантує успіх. 

Б) В складних ситуаціях треба знаходити принципово нові рішення. 

35. А) Люди рідко дратують мене. 

Б) Люди часто мене дратують. 

36. А) Якщо б була можливість повернути минуле, я б там багато чого 

змінив. 

Б) Я задоволений своїм минулим і не хочу в ньому нічого змінювати. 

37. А) Головне в житті – приносити користь і подобатись людям. 

Б) Головне в житті – робити добро і служити істині. 

38. А) Інколи я боюся виглядати занадто ніжним. 

Б) Я ніколи не боюся проявляти свою ніжність. 

39. А) Я вважаю, що висловити свої почуття важливо за будь-яких обставин. 

Б) Не варто необдумано висловлювати свої почуття, не зваживши ситуацію. 

40. А) Я вірю в себе лише тоді, коли відчуваю, що можу вирішити свої 

проблеми. 

Б) Я вірю в себе навіть тоді, коли не здатен вирішити свої проблеми. 

41. А) Здійснюючи вчинки, люди керуються взаємними інтересами. 

Б) По своїй природі люди схильні піклуватись лише про власні інтереси. 

42. А) Мене цікавлять всі нововведення в моїй професійній сфері. 

Б) Я скептично ставлюсь до більшості нововведень в своїй професійній 

області. 

43. А) Я думаю, що творчість повинна приносити користь людям. 

Б) Я вважаю, що творчість повинна приносити людям задоволення. 

44. А) У мене завжди є своя власна точка зору з важливих питань. 

Б) Формуючи свою точку зору, я схильний прислуховуватися до думок 

поважних і авторитетних людей. 

45. А) Секс без любові не є цінністю. 

Б) Навіть без любові секс – дуже значуща цінність. 

46. А) Я почуваю себе відповідальним за настрій співрозмовника. 
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Б) Я не почуваю себе відповідальним за це. 

47. А) Я легко мирюся зі своїми слабкостями. 

Б) Змиритися зі своїми слабкостями мені нелегко. 

48. А) Успіх в спілкуванні залежить від того, наскільки людина здатна 

розкрити себе іншому. 

Б) Успіх в спілкуванні залежить від уміння підкреслити свої переваги і 

приховати недоліки. 

49. А) Моє почуття самоповаги залежить від того, чого я досягнув. 

Б) Моє почуття самоповаги не залежить від моїх досягнень. 

50. А) Більшість людей призвичаїлися діяти ―за лінією найменшого опору‖. 

Б) Думаю, що більшість людей до цього не схильні. 

51. А) Вузька спеціалізація необхідна для вченого. 

Б) Заглиблення у вузьку спеціалізацію робить людину обмеженою. 

52. А) Дуже важливо, чи є у людини в житті радощі пізнання і творчості. 

Б) В житті дуже важливо приносити користь людям. 

53. А) Мені подобається брати участь в палких суперечках. 

Б) Я не люблю суперечок. 

54. А) Я цікавлюся віщуваннями, гороскопами, астрологічними прогнозами. 

Б) Подібні речі мене не цікавлять. 

55. А) Людина повинна працювати заради задоволення своїх потреб і блага 

своєї сім’ї. 

Б) Людина повинна працювати, щоб реалізувати свої здібності і бажання. 

56. А) У вирішенні особистих проблем я керуюсь загальновизнаними 

уявленнями. 

Б) Свої проблеми я вирішую так, як вважаю за потрібне. 

57. А) Воля потрібна для того, щоб стримувати бажання і контролювати 

почуття. 

Б) Головне призначення волі – підштовхувати зусилля і збільшувати енергію 

людини. 

58. А) Я не соромлюсь своїх слабкостей перед друзями. 
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Б) Мені нелегко виявляти свої слабкості навіть перед друзями. 

59. А) Людині властиве прагнення до нового. 

Б) Люди прагнуть до нового лише за необхідністю. 

60. А) Я думаю, що вираз ―вік живи – вік навчайся‖ є хибним. 

Б) Вираз ―вік живи – вік навчайся‖ я вважаю істинним. 

61. А) Я думаю, що сенс життя полягає в творчості. 

Б) Навряд чи в творчості можна знайти сенс життя. 

62. А) Мені буває непросто познайомитися з людиною, яка мені симпатична. 

Б) Я не маю труднощів, знайомлячись з будь-ким. 

63. А) Мене засмучує, що значна частина життя минає даремно. 

Б) Не можу сказати, що деяка частина мого життя минає даремно. 

64. А) Для обдарованої людині є неприпустимим нехтування своїм 

обов’язком. 

Б) Талант і здібність важать більше, ніж обов’язок. 

65. А) Мені добре вдається маніпулювати людьми. 

Б) Я вважаю, що маніпулювати людьми неетично. 

66. А) Я намагаюся уникати засмучення. 

Б) Я роблю те, що вважаю за потрібне, незважаючи на можливі засмучення. 

67. А) В більшості ситуацій я не можу дозволити собі блазнювати. 

Б) Є безліч ситуацій, в яких я можу дозволити собі блазнювати. 

68. А) Критика на мою адресу знижує мою самооцінку. 

Б) Критика практично не впливає на мою самооцінку. 

69. А) Заздрість властива тільки невдахам, які вважають, що їх обійшли. 

Б) Більшість людей заздрісні, хоча і намагаються це приховати. 

70. А) Вибираючи для себе заняття, людина повинна враховувати його 

суспільну значимість. 

Б) Людина повинна займатися передусім тим, що їй цікаво. 

71. А) Я думаю, що для творчості необхідні знання в обраній області. 

Б) Я думаю, що знання для цього зовсім не обов’язкові. 

72. А) Я можу сказати, що живу з відчуттям щастя. 
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Б) Я не можу сказати, що живу з відчуттям щастя. 

73. А) Я думаю, що люди мають аналізувати себе і своє життя. 

Б) Я вважаю, що самоаналіз приносить більше шкоди, ніж користі. 

74. А) Я намагаюся знайти пояснення навіть для тих своїх вчинків, котрі 

роблю просто тому, що мені це хочеться. 

Б) Я не шукаю пояснення для своїх дій і вчинків. 

75. А) Я впевнений, що кожний може прожити своє життя так, як йому 

хочеться. 

Б) Я думаю, що у людини мало шансів прожити своє життя так, як хотілося 

б. 

76. А) Про людину ніколи не можна сказати із впевненістю, добра вона чи 

зла. 

Б) Добра людина чи зла – це видно одразу. 

77. А) Для творчості потрібно дуже багато вільного часу. 

Б) Мені здається, що в житті завжди можна знайти час для творчості. 

78. А) Зазвичай я бажаю переконати співрозмовника, що я маю рацію. 

Б) В суперечці я намагаюся зрозуміти точку зору співрозмовника, а не 

переконати його. 

79. А) Якщо я роблю щось винятково для себе, мені буває ніяково. 

Б) Я не відчуваю ніяковості в такій ситуації. 

80. А) Я вважаю себе творцем свого майбутнього. 

Б) Навряд чи я сильно впливаю на власне майбутнє. 

81. А) Вираз ―добро має бути з кулаками‖ я вважаю правильним. 

Б) Навряд чи правильний вираз ―добро має бути з кулаками‖. 

82. А) Я думаю, недоліки людей значно помітніші, ніж їхні чесноти. 

Б) Чесноти людини побачити значно легше, ніж її недоліки. 

83. А) Інколи я боюся бути самим собою. 

Б) Я ніколи не боюся бути самим собою. 

84. А) Я намагаюся не згадувати про свої минулі неприємності. 

Б) Час від часу я схильний повертатися до спогадів про минулі невдачі. 
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85. А) Я вважаю, що метою життя повинно бути щось значне. 

Б) Я зовсім не вважаю, що метою життя неодмінно повинно бути щось 

значне. 

86. А) Люди прагнуть того, щоб розуміти і довіряти одна одній. 

Б) Замикаючись в колі власних інтересів, люди не розуміють оточуючих. 

87. А) Я намагаюся не бути ―білою вороною‖. 

Б) Я дозволяю собі бути ―білою вороною‖. 

88. А) В довірливій бесіді люди, зазвичай, щирі. 

Б) Навіть в довірливій бесіді людині важко бути щирою. 

89. А) Буває, що я соромлюсь виявляти свої почуття. 

Б) Я ніколи цього не соромлюсь. 

90. А) Я можу робити щось для інших, не вимагаючи, щоб вони це оцінили. 

Б) Я маю право очікувати від людей, що вони оцінять те, що я для них 

роблю. 

91. А) Я виявляю свою приязнь до людини незалежно від того, чи взаємна 

вона. 

Б) Я рідко виявляю свою приязнь до людини, не бувши впевненим, що вона 

взаємна. 

92. А) Я думаю, що в спілкуванні потрібно відкрито виявляти своє 

невдоволення іншими. 

Б) Мені здається, що в спілкуванні люди повинні приховувати взаємне 

невдоволення. 

93. А) Я приймаю наявність протиріч в самому собі. 

Б) Внутрішні протиріччя знижують мою самооцінку. 

94. А) Я прагну відкрито висловлювати свої почуття. 

Б) Думаю, що у відкритому прояві почуттів завжди є елемент нестриманості. 

95. А) Я впевнений в собі. 

Б) Не можу сказати, що я впевнений в собі. 

96. А) Досягнення щастя не може бути головною метою людських стосунків. 

Б) Досягнення щастя – головна мета людських стосунків. 
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97. А) Мене люблять, тому що я цього заслуговую. 

Б) Мене люблять, тому що я сам здатен любити. 

98. А) Нерозділене кохання здатне зробити життя нестерпним. 

Б) Життя без кохання гірше, аніж нерозділене кохання в житті. 

99. А) Якщо розмова не вдалася, я спробую побудувати її інакше. 

Б) Зазвичай розмова не складається через неуважність співрозмовника. 

100. А) Я намагаюся справити на людей гарне враження. 

Б) Люди бачать мене таким, який я насправді. 

 

Прагнення до самоактуалізації виявляється такими пунктами тесту: 

 

1. Б 16. Б 31. Б 46. Б 61. А 76. А 91. А 

2. А 17. Б 32. А 47. А 62. Б 77. Б 92. А 

3. Б 18. А 33. Б 48. А 63. Б 78. Б 93. А 

4. Б 19. Б 34. Б 49. Б 64. Б 79. Б 94. А 

5. Б 20. Б 35. А 50. Б 65. Б 80. А 95. А 

6. Б 21. А 36. Б 51. Б 66. Б 81. Б 96. Б 

7. А 22. Б 37. Б 52. А 67. Б 82. Б 97. Б 

8. Б 23. Б 38. Б 53. А 68. Б 83. Б 98. Б 

9. А 24. Б 39. А 54. Б 69. А 84. А 99. А 

10. А 25. А 40. Б 55. Б 70. Б 85. А 100. Б 

11. А 26. Б 41. А 56. Б 71. Б 86. А   

12. Б 27. А 42. А 57. Б 72. А 87. Б   

13. А 28. А 43. Б 58. А 73. А 88. А   

14. Б 29. Б 44. А 59. А 74. Б 89. Б   

15. А 30. А 45. А 60. Б 75. А 90. А   
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Оціночна шкала 

 

Кількість збігів відповідей з ключем № 1 визначає загальний рівень 

самоактуалізації особи у відсотках. 

 

Ключ № 2 

 

Окремі шкали опитувача САМОАЛ подані в таких пунктах: 

1. Орієнтація в часі: 1. Б, 11. А, 17. Б, 24. Б, 27. А, 36. Б, 54. Б, 63. Б, 73. А, 

80. А. 

2.  Цінності: 2. А, 16. Б, 18. А, 25. А, 28. А, 37. Б, 45. А, 55. Б, 61. А, 64. Б, 72. 

А, 81. Б, 85. А, 96. Б, 98. Б. 

3. Погляд на природу людини: 7. А, 15. А, 23. Б, 41. А, 50. Б, 59. А, 69. А, 76. 

А, 82. Б, 86. А. 

4.  Потреба в пізнанні: 8. Б, 24. Б, 29. Б, 33. Б, 42. А, 51. Б, 53. А, 54.Б, 60. Б, 

70. Б. 

5.  Креативність (прагнення до творчості): 9. А, 13. А, 16. Б, 25. А, 28. А, 

33. Б, 34. Б, 43. Б, 52. А, 55. Б, 61. А, 64. Б, 70. Б, 71. Б, 77. Б. 

6.  Автономність: 5. Б, 9. А, 10. А, 26. Б, 31. Б, 32. А, 37. Б, 44. А, 56. Б, 66. Б, 

68. Б, 74. Б, 75. А, 87. Б, 92. А. 

7.  Спонтанність: 5. Б, 21. А, 31. Б, 38. Б, 39. А, 48. А, 57. Б, 67. Б, 74.Б, 83. Б, 

89. Б, 91. А, 92. А, 94. А. 

8.  Саморозуміння: 4. Б, 13. А, 20. Б, 30. А, 31. Б, 38. Б, 47. А, 66. Б, 79. Б, 93. 

А. 

9.  Аутосимпатія: 6. Б, 14. Б, 21. А, 22. Б, 32. А, 40. Б, 49. Б, 58. А, 67.Б, 68. Б, 

79. Б, 84. А, 89. Б, 95. А, 97. Б. 

10.  Контактність: 10. А, 29. Б, 35. А, 46. Б, 48. А, 53. А, 62. Б, 78. Б, 90. А, 

92. А. 

11.  Гнучкість в спілкуванні: 3. Б, 10. А, 12. Б, 19. Б, 29. Б, 32. А, 46. Б, 48. А, 

65. Б, 99. А. 
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Оціночна шкала 

 

Результат 0-5 балів свідчить про низький рівень досягнень за даною шкалою, 

показник 5-10 балів – середній рівень розвитку, 10-15 балів – високий рівень 

самоактуалізації. 

Примітка. Шкали 1, 3, 4, 8, 10 і 11 мають по 10 пунктів, а інші – по 15. Для 

того, щоб можна було порівняти отримані результати, кількість балів за цими 

шкалами слід помножити на 1,5. Можна одержати результат у відсотках: 15 балів 

(максимум за кожною шкалою) – 100%, а число набраних балів – Х%. 

 

Опис шкал опитувальника САМОАЛ 

 

1. Шкала орієнтації в часі показує, наскільки людина живе сьогоденням, не 

відкладаючи своє життя ―на потім‖ і не намагаючись знайти порятунок у 

минулому. Високий результат характерний для осіб, що добре розуміють 

екзистенціальну цінність життя ―тут і тепер‖, здатних насолоджуватися 

актуальним моментом, не порівнюючи його з минулими втіхами і не знецінюючи 

очікуванням майбутніх успіхів. Низький результат показують люди, невротично 

заглиблені в минулі переживання, з завищеним прагненням до досягнень, 

підозрілі і невпевнені у собі. 

2. Шкала цінностей. Високий бал за цією шкалою свідчить, що людина 

поділяє цінності особи, яка самоактуалізується, до їх числа Абрахам Маслоу 

відносив такі, як істина, добро, краса, цілісність, відсутність роздвоєності, 

життєвість, унікальність, досконалість, досягнення, справедливість, порядок, 

простота, легкість без зусиль, гра, самодостатність. Перевага цих цінностей 

вказує на прагнення до гармонійного буття і здорових стосунків з людьми, 

далеке від бажання маніпулювати ними в своїх інтересах. 

3. Погляд на природу людини може бути позитивним (висока оцінка) або 

негативним (низька). Ця шкала описує віру в людей, в могутність людських 

можливостей. Високий показник може інтерпретуватися як стала основа для 
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щирих гармонійних міжособистісних стосунків, природна симпатія, довіра до 

людей, чесність, неупередженість, доброзичливість. 

4. Висока потреба в пізнанні характерна для особи, що самоактуалізується, 

завжди відкритій новим враженням. Ця шкала описує спроможність до 

миттєвого пізнання – безкорисливе бажання нового, інтерес до об'єктів, не 

пов'язаний прямо з задоволенням різних потреб. Таке пізнання, вважає Маслоу, 

точніше і ефективніше, оскільки його процес не деформується бажаннями і 

потягами, людина при цьому не схильна судити, оцінювати і порівнювати. Вона 

просто бачить те, що є, і цінує це. 

5. Прагнення до творчості або креативність – неодмінний атрибут 

самоактуалізації, яку можна назвати творчим ставленням до життя. 

6. Автономність, на думку більшості гуманістичних психологів, є головним 

критерієм психічного здоров’я особи, її цілісності і повноти. Це поняття тяжіє до 

таких рис, як життєвість (aliveness) і самопідтримка (self – support) у Ф. Перлза, 

спрямованість зсередини (inner – directed) у Д. Рисмена, зрілість (ripeness) у 

К. Роджерса. Особа, яка самоактуалізується автономна, незалежна і вільна, однак 

це не означає відчуження і самітність. В термінах Е. Фромма автономність – це 

позитивна ―свобода для‖, що відрізняється від негативної ―свободи від‖. 

7. Спонтанність – це якість, що випливає з упевненості в собі і довіри до 

навколишнього світу, властивих для людей, які є самоактуалізованими. Високий 

показник за шкалою спонтанності свідчить про те, що самоактуалізація стала 

способом життя, а не є мрією чи прагненням. Здатність до спонтанної поведінки 

обмежується культурними нормами, в природному вигляді її можна спостерігати 

хіба що у маленьких дітей. Спонтанність співвідноситься з такими цінностями, 

як свобода, природність, гра, легкість без зусилля. 

8. Саморозуміння. Високий показник за цією шкалою свідчить про 

чутливість, сензитивність людини до своїх бажань і потреб. У таких людей не 

формуються психологічні захисти, що заважають людині адекватно сприймати і 

оцінювати себе, вони не схильні підміняти власні смаки і оцінки зовнішніми 

соціальними стандартами. Показники за шкалою саморозуміння, спонтанності і 
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аутосимпатії, як правило, пов'язані між собою. Низький бал за шкалою 

саморозуміння властивий людям невпевненим, які орієнтуються на думку 

оточуючих. Д. Рисмен називав таких ―орієнтованими ззовні‖ на відміну від 

―орієнтованих зсередини‖. 

9. Аутосимпатія – природна основа психічного здоров’я і цілісності особи. 

Низькі показники мають люди невротичні, тривожні, невпевнені в собі. 

Аутосимпатія зовсім не означає тупої самовтіхи або некритичного 

самосприйняття, це просто добре усвідомлена ―Я-концепція‖, що служить 

джерелом сталої адекватної самооцінки. 

10. Шкала контактності вимірює товариськість особи, її спроможність до 

встановлення тривалих і доброзичливих стосунків з оточуючими. В опитувачі 

САМОАЛ контактність розуміється не як рівень комунікативних здібностей 

особи або як навички ефективного спілкування, а як загальна схильність до 

взаємнокорисних і приємних контактів з іншими людьми. 

11. Шкала гнучкості в спілкуванні співвідноситься з наявністю або 

відсутністю соціальних стереотипів, спроможністю до адекватного 

самовираження в спілкуванні. Високі показники свідчать про автентичну 

взаємодію з оточуючими, спроможність до саморозкриття. Люди з високою 

оцінкою за цією шкалою орієнтовані на особистісне спілкування, не схильні до 

фальшу або маніпуляцій, не змішують саморозкриття особи з 

самопредставленням – стратегією і тактикою управління створюваним 

враженням. Низькі показники характерні для людей ригідних, негнучких, не 

впевнених у власній привабливості, в тому, що вони цікаві співрозмовнику, та 

спілкування з якими може приносити задоволення. 
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Тест-опитувальник для визначення самоставлення особистості 

(В.В. Столін, С.Р. Пантелєєв) 

 

 

Мета: визначення емоційного та семантичного змісту ставлення 

особистості до себе. 

Необхідний матеріал: опитувальник, бланк для відповідей. 

Досліджуваним пропонується опитувальник, що налічує 110 тверджень. 

Інструкція: «Уважно прочитайте запропоновані Вам твердження і 

обведіть одну з двох відповідей на окремому бланку поряд з номером кожного 

твердження: обведіть знак ―+‖ - якщо Ви погоджуєтесь або знак ―-‖ – якщо не 

погоджуєтесь. 

Над твердженнями довго не роздумуйте. Правильних і неправильних 

відповідей немає. 

Текст опитувальника 

1. Мої слова не так уже й часто розходяться з ділом. 

2. Випадковому знайомому я швидше за все видамся людиною приємною. 

3. До чужих проблем я завжди ставлюсь з тим же розумінням, що і до своїх. 

4. У мене часто виникає відчуття, що те, про що я подумки з собою 

розмовляю, мені неприємне. 

5. Думаю, що більшість моїх знайомих ставиться до мене з симпатією. 

6. Найрозумніше, що може зробити людина у своєму житті, – це підкоритися 

власній долі. 

7. У мене достатньо здібностей та енергії втілити в життя задумане. 

8. Якби Я роздвоївся, то мені було б дуже цікаво спілкуватися зі своїм 

двійником. 

9. Я не здатен завдати душевного болю коханим та рідним мені людям. 
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10. Я вважаю, що іноді не гріх пожаліти самого себе. 

11. Зробивши якийсь промах, я часто не можу зрозуміти, як мені могло прийти 

в голову, що із задуманого могло вийти щось хороше. 

12. Частіше я схвалюю свої плани і вчинки. 

13. В моїй особистості є, мабуть, щось таке, що здатне викликати у інших 

гостру неприязнь. 

14. Коли я намагаюся себе оцінити, я насамперед бачу свої недоліки. 

15. У мене не виходить бути для коханої людини цікавим тривалий час. 

16. Можна сказати, що я ціную себе досить високо. 

17. Мій внутрішній голос рідко підказує мені те, з чим би я кінець кінцем 

погодився. 

18. Багато моїх знайомих не сприймають мене серйозно. 

19. Бувало, і не раз, що я сам сильно ненавидів себе. 

20. Мені дуже заважає нестача волі, енергії та цілеспрямованості. 

21. В моєму житті виникали такі обставини, коли я йшов на угоду з власною 

совістю. 

22. Іноді я сам себе погано розумію. 

23. Часом мені буває дуже болісно спілкуватися з самим собою. 

24. Думаю, що без великих зусиль міг би знайти спільну мову з будь-якою 

розумною та знаючою людиною. 

25. Якщо я і ставлюся до кого-небудь з докором, то насамперед до самого 

себе. 

26. Іноді я сумніваюсь, чи можна любити мене по-справжньому. 
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27. Часто мої суперечки з самим собою обриваються думкою, що все одно 

вийде не так, як я вирішив. 

28. Моє ставлення до самого себе можна назвати дружнім. 

29. Навряд чи знайдуться люди, яким я не по душі. 

30. Часто я не без сарказму жартую над собою. 

31. Якби моє друге «Я» існувало, то для мене це був би найнудніший партнер 

по спілкуванню. 

32. Я вважаю, що я достатньо склався як особистість і тому не витрачаю 

багато сили на те, щоб в чомусь стати іншим. 

33. В цілому мене влаштовує те, який я є. 

34. На жаль, дуже багато не розділяють моїх поглядів на життя. 

35. Загалом я можу сказати, що поважаю себе. 

36. Я думаю, що маю надійного і розумного порадника в самому собі. 

37. Я досить часто дратуюсь від самого себе. 

38. Я часто, але досить безуспішно, намагаюсь в собі щось змінити. 

39. Я думаю, що моя особистість значно цікавіша і багатша, ніж це може 

видатися на перший погляд. 

40. Мої достоїнства загалом переважають над моїми недоліками. 

41. Я рідко залишаюсь незрозумілим в самому важливому для мене. 

42. Думаю, що інші в цілому оцінюють мене досить високо. 

43. Те, що зі мною трапляється, - це справа моїх рук. 

44. Якщо я сперечаюсь з собою, то завжди впевнений, що знайду єдине 

правильне рішення. 
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45. Коли зі мною трапляються неприємності, як правило, я кажу: «Так тобі і 

треба». 

46. Я не вважаю, що достатньо духовно цікавий для того, щоб бути 

привабливим для багатьох людей. 

47. У мене часто виникають сумніви, чи такий я насправді, яким себе уявляю. 

48. Я не здатен зрадити навіть подумки. 

49. Частіше всього я думаю про себе з дружньою іронією. 

50. Мені здається, що мало хто може подумати про мене погано. 

51. Я впевнений, що на мене можна покластися у самих відповідальних 

справах. 

52. Я можу сказати, що в цілому я контролюю свою долю. 

53. Я ніколи не видаю думки, які мені сподобались за свої. 

54. Яким би я не видавався оточуючим, я знаю, що в глибині душі я кращий, 

ніж більшість інших. 

55. Я хотів би залишитися таким, який я є. 

56. Я завжди радий критиці на мою адресу, якщо вона обгрунтована і 

справедлива. 

57. Мені здається, що якби таких людей як я було більше, то життя змінилося 

б на краще. 

58. Моя думка має достатню вагу в очах оточуючих. 

59. Щось заважає мені зрозуміти себе по-справжньому. 

60. У мені є чимало такого, що навряд чи викликає симпатію. 

61. В складних обставинах я зазвичай не чекаю, доки проблеми вирішаться 

самі собою. 
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62. Іноді я намагаюсь видати себе не за того, хто я є. 

63. Бути поблажливим до власних слабостей цілком природно. 

64. Я впевнився, що глибоке проникнення в себе – малоприємне та досить 

ризиковане заняття. 

65. Я ніколи не дратуюсь і не злюсь без особливих на те причин. 

66. В мене бували такі моменти, коли я розумів, що мене є за що зневажати. 

67. Я часто відчуваю, що мало впливаю на те, що зі мною відбувається. 

68. Саме багатство та глибина мого внутрішнього світу і визначають мою 

цінність як особистості. 

69. Тривалі суперечки з собою частіше залишають гіркий осадок в моїй душі, 

ніж приносять полегшення. 

70. Думаю, що спілкування зі мною приносить людям відверте задоволення. 

71. Якщо говорити відверто, іноді я буваю дуже неприємним. 

72. Можна сказати, що я собі подобаюсь. 

73. Я – людина надійна. 

74. Здійснення мої бажань мало залежить від везіння. 

75. Моє внутрішнє ―Я‖ завжди мені цікаве. 

76. Мені дуже просто переконати себе не засмучуватися через дрібниці. 

77. Близьким людям притаманно мене недооцінювати. 

78. У мене в житті часто бувають хвилини, коли я сам собі огидний. 

79. Мені здається, що я все-таки не вмію сердитися на себе по-справжньому. 

80. Я переконався, що в серйозних справах на мене краще не розраховувати. 

81. Іноді мені здається, що я якийсь дивний. 
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82. Я не схильний пасувати перед труднощами. 

83. Моє власне «Я» не видається мені чимось вартим уваги. 

84. Мені здається, що глибоко обдумуючи свої внутрішні проблеми, я 

навчився значно краще себе розуміти. 

85. Навряд чи я викликаю симпатію у більшості моїх знайомих. 

86. Мені траплялось робити такі вчинки, яким навряд чи можна знайти 

виправдання. 

87. Десь у глибині душі я вважаю себе слабаком. 

88. Якщо я відверто і звинувачую себе в чомусь, то, як правило, 

викривального запалу вистачає ненадовго. 

89. Мій характер, яким би він не був, цілком мене влаштовує. 

90. Я цілком ясно уявляю собі, що чекає мене попереду. 

91. Іноді мені буває досить важко знайти спільну мову зі своїм внутрішнім 

―Я‖. 

92. Мої думки про себе найчастіше зводяться до звинувачень на власну 

адресу. 

93. Я не хотів би сильно мінятися навіть на краще, тому що кожна зміна – це 

втрата якоїсь дорогої часточки самого себе. 

94. В результаті моїх дій досить часто виходить зовсім не те, на що я 

розраховував. 

95. Навряд чи в мені є щось, чого б я не знав. 

96. Мені ще багато чого не вистачає, щоб з впевненістю сказати собі: ‖Так, я 

цілком зріла особистість‖. 

97. В мені цілком мирно вживаються як мої достоїнства, так і мої недоліки. 
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98. Іноді я надаю ―безкорисну‖ допомогу людям лише для того, щоб краще 

виглядати у власних очах. 

99. Мені досить часто і безуспішно доводиться виправдовуватися перед самим 

собою. 

100. Ті, хто мене не любить, просто не знають, яка я людина. 

101. Переконати себе в чомусь для мене нескладно. 

102. Я не відчуваю нестачі в близьких та розуміючих мене людях. 

103. Мені здається, що мало хто поважає мене по-справжньому. 

104. Якщо не бути дріб’язковим, то в цілому мене себе немає в чому 

дорікнути. 

105. Я сам створив себе таким, який я є. 

106. Думка інших про мене цілком співпадає з моєю власною. 

107. Я сам хотів багато в чому себе переробити. 

108. До мене ставляться так, як я того заслуговую. 

109. Думаю, що моя доля все-одно складеться не так, як мені хотілося 

тепер. 

110. Впевнений, що в житті я на своєму місці. 

 

Обробка та аналіз результатів: 

 

Проводиться підрахунок «сирих балів» шкальних значень згідно ключа. При 

співпаданні з ключем нараховується 1 бал, при неспівпадання – 0 балів. 
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Ключ: 

1. Відвертість: 

«+»: 1, 3, 9, 48, 53, 56, 65. 

«-»: 21, 62, 86, 98. 

2. Самовпевненість: 

«+»: 7, 24, 30, 35, 36, 51, 52, 58, 61, 78, 82. 

«-»: 20, 80, 103. 

3. Самокерівництво: 

«+»: 43, 44, 45, 74, 76, 84, 90, 105, 106, 108, 110. 

«-»: 109. 

4. Дзеркальне «Я»: 

«+»: 2, 5, 29, 41, 42, 50, 102. 

«-»: 13, 18, 34, 85. 

5. Самоцінність: 

«+»: 8, 16, 39, 54, 57, 68, 70, 75, 100. 

«-»: 15, 26, 31, 46, 83. 

6. Самоприйняття: 

«+»: 10, 12, 17, 28, 40, 49, 63, 72, 77, 79, 88, 97. 

«-»: - 

7. Самоприв’язаність: 

«+»: 6, 32, 33, 55, 89, 95, 101, 104. 

«-»: 96, 107. 

8. Конфліктність: 

«+»: 4, 11, 22, 23, 27, 38, 47, 59, 64, 67, 69, 81, 91, 94, 99. 

«-»: - 

9. Самозвинувачення: 

«+»: 14, 19, 25, 37, 60, 66, 71, 78, 87, 92. 
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«-»: - 

В подальшому «сирі бали» переводяться у стенові показники: 

Норми (в стенах) 

Стени 

шкали 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 0 1 2-3 4-5 6-7 8 9 10 11 

2 0-1 2 3-4 5-6 7-9 10 11-12 13 13 14 

3 0-1 2 3 4-5 6 7 8 9-10 11 12 

4 0 1 2 3-4 5 6-7 8 9 10 11 

5 0-1 2 3 4-5 6-7 8 9-10 11 12 13-14 

6 0-1 2 3-4 5-6 6-7 8 9 10 11 12 

7 0 1 2-3 4-5 6 7-8 7-8 9 10 11 

8 0 0 1-2 3-4 5-7 8-9 11-12 13 14 15 

9 0 1 2 3-4 5 6-7 8 9 10 10 

 

 

Самоставлення – це певне стійке почуття на адресу власного «Я», що 

містить ряд специфічних модальностей (вимірів), що відрізняються як за 

емоційним тоном, переживанням, так ы за семантичним змістом відповідного 

ставлення до себе. 

Шкала 1 – внутрішня чесність – «Відкритість» - пов’язана з такими 

аспектами образу «Я», самоставлення, поведінки, які, будучи значимими для 

особистості, важко допускаються до усвідомлення. 

Низькі значення шкали говорять про глибоку усвідомленість «Я», 

підвищену рефлективність та критичність, здатність не приховувати від себе та 

інших значиму неприємну інформацію. 
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Крайньо низькі значення можуть свідчити про самовідкритість, часом 

межуючою з цинізмом. 

Високі значення свідчать про закритість, нездатність або небажання 

усвідомлювати та видавати значиму інформацію про себе, у крайньому 

вираженні – про пряму брехню та фальсифікацію результатів в бік соціально 

бажаних відповідей. 

Шкала 2 - «Самовпевненість» - уявлення про себе як про самостійну, 

вольову, енергійну, надійну людину, якій є за що себе поважати. 

Низькі значення шкали свідчать про незадоволеність собою та своїми 

можливостями, про сумнів у здатності викликати повагу. 

Високі значення шкали відповідають високій думці про себе, 

самовпевненості, відсутності внутрішньої напруженості. 

Шкала 3 - «Самокерівництво» - уявлення про те, що основним джерелом 

активності та результатів, що стосуються як діяльності, так і власної особистості 

суб’єкта, є він сам. 

Людина з високим балом за шкалою виразно переживає власне «Я» як 

внутрішній стержень, що інтегрує її особистість і життєдіяльність, вважає, що її 

доля знаходиться в її власних руках, і відчуває почуття обґрунтованості і 

послідовності своїх внутрішніх спонукань та цілей. 

Низькі бали свідчать про віру суб’єкта та підвладність його «Я» часовим 

обставинам, про нездатність протистояти долі, погану саморегуляцію, розмитий 

локус «Я», відсутність тенденції шукати причини вчинків та результатів у собі 

самому. 

Шкала 4 – відображене самоставлення - «Дзеркальне «Я»» - очікуване 

ставлення до себе з боку інших людей. 

Високі значення шкали відповідають уявленню суб’єкта про те, що його 

особистість, характер та діяльність здатні викликати у інших повагу, симпатію, 

схвалення та розуміння. 

Низькі значення шкали свідчать про очікування протилежних почуттів від 

узагальненого іншого. 



336 

Шкала 5 - «Самоцінність» - відображає емоційну оцінку себе, свого «Я» 

за внутрішніми інтимними критеріями любові, духовності, багатства 

внутрішнього світу. 

Високі оцінки за шкалою відображають зацікавленість у власному «Я», 

любов до себе, відчуття цінності власної особистості та одночасно 

передбачувану цінність свого «Я» для інших. 

Низькі значення шкали характеризують недолік свого духовного «Я», 

сумніви у цінності власної особистості, відстороненість, що межує з байдужістю 

до свого «Я», втрату інтересу до свого внутрішнього світу. 

Шкала 6 - «Самоприйняття». 

Високий полюс відповідає дружньому ставленню до себе, згоді з самим 

собою, схваленню своїх планів та бажань, емоційному, безумовному прийняттю 

себе таким, який ти є, нехай навіть з деякими недоліками. 

Низький полюс свідчить про відсутність перерахованих якостей – 

недостатність самоприйняття, що є важливим симптомом дезадаптації. 

Шкала 7 - «Самоприв’язаність». 

Високі значення шкали говорять про ригідність «Я-концепції», 

прив’язаність, небажання змінюватися на фоні загального позитивного 

ставлення до себе. Ці переживання часто супроводжуються прив’язаністю до 

неадекватного «Я»-образу. В останньому випадку тенденції до збереження 

такого образу – один із захисних механізмів самосвідомості. 

Низькі значення свідчать про протилежні тенденції: бажання щось у собі 

змінити, потяг до відповідності з ідеальним уявленням про себе, незадоволеність 

собою. 

Шкала 8 – «Внутрішня конфліктність». 

Високі значення свідчать про наявність внутрішніх конфліктів, сумнівів, 

непогодження з собою, тривожно-депресивних станів, що супроводжуються 

переживанням почуття провини. Помірне підвищення за шкалою говорить про 

підвищену рефлексію, глибоке проникнення у себе, усвідомлення своїх 

труднощів, адекватний образ «Я» та відсутність витіснення. 
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Крайньо низькі значення шкали свідчать про заперечення проблем, 

закритість, поверхову самовдоволеність. 

Шкала 9 - «Самозвинувачення». 

Високі значення говорять про самозвинувачення, готовність поставити собі 

у провину свої промахи та невдачі, власні недоліки. Шкала є індикатором 

відсутності симпатії, що супроводжується негативними емоціями на свою 

адресу, навіть незважаючи на високу самооцінку якостей та досягнень. 

 

Шкали об’єднані у три незалежних та добре інтерпретованих фактори: 

1-ий фактор – Самоповага: шкали 1, 2, 3, 4. Відображає оцінку власного 

«Я»щодо соціально-нормативних критеріїв модальності. 

2-ий фактор – Аутосимпатія: шкали 5, 6, 7. Відображає емоційне 

ставлення суб’єкта до свого «Я». 

3-ій фактор – Самоприниження: шкали 8, 9. Відображає негативне 

самоставлення. 

 

 

Тест «Смисложиттєві оріентації» (методика СЖО) Д. О Леонтьева 

 

 

Інструкція, яка дається досліджуваному: «Вам будуть запропоновані 

пари протилежних тверджень. Ваше завдання - вибрати одне з двох тверджень, 

яке на Вашу думку більше відповідає дійсності і відзначити одну з цифр 1, 2, 3, в 

залежності від того, наскільки Ви впевнені у виборі (або 0, якщо обидва 

твердження на Ваш погляд однаково вірні».  
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Бланк «Тесту смисложиттєвих орієнтацій» Д.О.Леонтьєва 

 

 

 

Зазвичай мені дуже нудно 3 2 1 0 1 2 3 Зазвичай я повний енергії 

 

Життя здається мені завжди               Життя здається мені 

 3 2 1 0 1 2 3 абсолютно спокійним і 

 хвилюючим і захоплюючим 

 

              

рутинним 

 

                

 

У житті я не маю визначених 3 2 1 0 1 2 3 

В житті я маю дуже ясні 

цілі і 

 цілей і намірів наміри 

 

              

 

Моє життя видається мені 

вкрай 

              Моє життя видається мені 

 

3 2 1 0 1 2 3 цілком осмисленим і 

 безглуздим і безцільним 

 

              

цілеспрямованим 

 

                

 

Кожен день здається мені 3 2 1 0 1 2 3 Кожен день здається мені 

 завжди новим і несхожим на 

інші 

абсолютно схожим на всі 

інші 

 

              

 

Коли я піду на пенсію, я 

займуся               Коли я піду на пенсію, я 

 

цікавими речами, якими 

завжди 3 2 1 0 1 2 3 постараюся не обтяжувати 

 

мріяв зайнятися               себе жодними турботами 

 

Моє життя склалося саме так, 

як 3 2 1 0 1 2 3 Моє життя склалося зовсім 

 я мріяв не так, як я мріяв 

 

              

 

Я не домігся успіхів у 

здійсненні               

Я здійснив багато чого з 

того, 

 3 2 1 0 1 2 3 що було мною заплановано 

 

своїх життєвих планів 
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в 

 

              

житті 

 

                

 

Моє життя порожнє і 

нецікаве 3 2 1 0 1 2 3 

Моє життя наповнене 

 цікавими справами 

 

                

 

Якби мені довелося сьогодні               

Якби мені довелося 

сьогодні 

 

підводити підсумок мого 

життя, 3 2 1 0 1 2 3 підводити підсумок мого 

 то я б сказав (ла), що воно 

було 

життя, то я б сказав (ла), 

що 

 

              

 

цілком осмисленим               воно не мало сенс 

 

Якби я міг вибирати, то я б               Якби я міг вибирати, то я б 

 

побудував своє життя цілком 3 2 1 0 1 2 3 прожив життя ще раз так 

 

інакше               само, як живу зараз 

 

Коли я дивлюся на 

навколишній 

              Коли я дивлюся на 

 

              навколишній світ, він 

зовсім 

 

світ, він часто приводить 

мене в 3 2 1 0 1 2 3 

 не викликає у мене 

 розгубленість і занепокоєння 

              

 

              занепокоєння і 

розгубленості 

 

                

 

Я людина дуже обов'язкова 3 2 1 0 1 2 3 Я людина зовсім не 

 обов'язкова 

 

                

 Я вважаю, що людина має 

              Я вважаю, що людина 

 

              

позбавлена можливості 

 

можливість здійснити свій               

 3 2 1 0 1 2 3 вибирати через вплив 

 

життєвий вибір так, як вона 
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природніх здібностей і 

 цього бажає 

              

 

              

обставин 

 

                

 

Я безумовно можу назвати 

себе 3 2 1 0 1 2 3 Я не можу назвати себе 

 

цілеспрямованою людиною 

цілеспрямованою 

людиною 

 

              

 

У житті я ще не знайшов 

свого 3 2 1 0 1 2 3 В житті я знайшов своє 

 покликання і ясних цілей покликання і ціль 

 

              

 

Мої життєві погляди ще не 3 2 1 0 1 2 3 

Мої життєві погляди 

цілком 

 визначилися визначилися 

 

              

 

Я вважаю, що мені вдалося               Я навряд чи здатен (на) 

 

знайти покликання і цікаві 

цілі в 3 2 1 0 1 2 3 знайти покликання і цікаві 

 

житті               цілі в житті 

 

Моє життя в моїх руках і я 

сам               

Моє життя не підвладне 

мені 

 3 2 1 0 1 2 3 і воно управляється 

 керую ним 

 

              

зовнішніми подіями 

 

                

 

Мої повсякденні справи               Мої повсякденні справи 

 

приносять мені задоволення і 3 2 1 0 1 2 3 приносять мені суцільні 

 

задоволеність               

неприємності і 

переживання 

 

Кількісний аналіз 
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Визначте загальний показник осмисленості життя (ОЖ), а також 

показники по кожній з 5-ти субшкал. 

Обробка результатів зводиться до підсумовування числових значень для 

всіх 20 тверджень і перевід сумарного балу в стандартні значення (відсотки або 

стени). 

Висхідна послідовність градацій (від 1 до 7) чергується у випадковому 

порядку з низхідною (від 7 до 1), причому максимальний бал 

(7) завжди відповідає полюсу наявності мети в житті, а мінімальний бал (1) - 

полюсу її відсутності. 

Для підрахунку показників по кожній з 5-ти субшкал необхідно перевести 

зазначені досліджуваним позиції на симетричній шкалі 3 2 1 0 1 2 3 в оцінки по 

висхідній або низхідній асиметричній шкалі за наступним правилом: у висхідну 

шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводяться пункти 1,3,4,8,9,11,12,16,17; відповідно 

у спадну шкалу 7 6 5 4 3 2 1 

переводяться пункти 2, 5, 6, 7,10,13,14,15,18, 19,20. 

Приклад. Переведемо позначені на симетричній шкалі 3 2 1 0 1 2 перші 

п'ять відповідей досліджуваного на твердження тесту. 

Відповіді досліджуваного («сирі результати»): 
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Зазвичай мені дуже 3 2 1 0 1 2 3 Зазвичай я повний енергії 

 нудно 

 

                

 

Життя здається мені               Життя здається мені 

 

завжди хвилюючим і 3 2 1 0 1 2 3 абсолютно спокійним і 

 

захоплюючим               рутинним 

 

У житті я не маю               В житті я маю дуже ясні 

 визначених цілей і 3 2 1 0 1 2 3 

 цілі і наміри 

 намірів 

              

 

                

 

Моє життя видається               Моє життя видається мені 

 

мені вкрай безглуздим 3 2 1 0 1 2 3 цілком осмисленим і 

 

і безцільним               цілеспрямованим 

 

Кожен день здається               Кожен день здається мені 

 

мені завжди новим і 3 2 1 0 1 2 3 абсолютно схожим на всі 

 

несхожим на інші               інші 

 

Переведемо «сирі результати» у бали за асиметричними шкалами: 
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№   

Симетрична шкала із 

відповідями   Асиметричні шкали – 

твердження     

досліджуваного (виділені 

жирним)   нараховані бали 

1. 3   2 1 0 1 2   3 5 

2. 3   2 1 0 1 2   3 6 

                      

3. 3   2 1 0 1 2   3 7 

4. 3   2 1 0 1 2   3 6 

5. 3   2 1 0 1 2   3 4 

…                     

20.                     

 

Після цього підсумовуються бали асиметричних шкал, відповідні 

позиціям, зазначеним досліджуваним. 

Субшкали № тверджень тесту 

Цілі в житті 3, 4, 10, 16, 17, 18. 

Процес (інтерес) та емоц. насиченість життям 1, 2, 4, 5, 7, 9 

Результативність життя (задов. самореал.) 8, 9, 10, 12, 20. 

Локус контроль – Я (Я - господар життя) 1, 15, 16, 19 

Локус контроль – життя, (керованість життям) 7, 10, 11, 14,18,19. 

 

Запропоновані твердження діагностують загальний показник осмисленості 

життя (ОЖ), три змінні, які характеризують три складові смисложиттєвих 

орієнтацій (цілі в житті, процес життя або інтерес і емоційна насиченість життя, 

результативність життя або задоволеність самореалізацією), і два показники 

локус контролю (локус контроль – Я (Я – господар життя) та локус контроль – 

життя або керованість життям). Загальний показник осмисленості життя (ОЖ) є 

суммою балів по всім 5-ти субшкалам. 
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Набрані бали по кожній субшкалі порівнюються із усередненими 

показниками: 

 

№ Шкала Чоловіки Жінки 

 

1. Цілі в житті 32,90 29,38 

 

2. Процес або інтерес та емоц. насиченість життям 31,09 28,80 

 

3. Результативність життя (задоволеність 25,46 23,30 

 самореалізацією) 

 

      

 

4. Локус контроль – Я (Я - господар життя) 21,13 18,58 

 

5. Локус контроль – життя, (керованість життям) 30.14 28.70 

 

  Загальний показник ОЖ 103,10 95,76 

 

Якісний аналіз 

Інтерпретація і зміст субшкал: 

1) Цілі в житті. Результати по даній субшкалі характеризують наявність 

(або відсутність) в житті досліджуваного цілей в майбутньому, котрі надають 

його життю осмисленість, направленість і часову перспективу. Низькі бали по 

цьому показнику (навіть при високому рівню ОЖ) властиві людині, що живе 

сьогоднішнім або вчорашнім днем. Високі бали характерні для ціленаправленої 

людини. 

2) Процес життя або інтерес і емоційна насиченість життя. 

Бали по даному показнику кажуть про те, чи сприймає досліджуваний процес 

свого життя як цікавий, емоційно насичений і наповнений смислом. Низькі 

бали по цій субшкалі є ознакою невдоволеності своїм життям в теперішньому. 

При цьому їй можуть надавати повноцінний смисл спогади про минуле або 

націленість на майбутнє. Високі бали по даній субшкалі (при умові низьких по 

останнім) характерні для гедоніста, який живе сьогоднішнім днем. 

3) Результативність життя або задоволеність самореалізацією. 

Значення балів по даній субшкалі відбивають самооцінку пройденого відрізка 

життя, відчуття продуктивності і осмисленості прожитої її частини. Високі 

бали характерні для людини, яка доживає своє життя, у котрої все в минулому, 
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але минуле здатне надавати смислу життю, яке залишилось ще прожити. Низькі 

бали – показник 

незадоволеності прожитою частиною життя. 

4) Локус контроль – Я (Я – господар життя). Високі бали по цій 

субшкалі відповідають представлення себе як сильної особистості, яка володіє 

достатньою свободою вибору, щоб побудувати своє життя у відповідності із 

своїми цілями і уявленнями про її сенс. Низькі бали – показник невіри в свої 

сили контролювати події власного життя. 

5) Локус контролю – життя або керованість життям. Високі 

бали характеризують впевненість досліджуваного в тому, що людині дано 

контролювати своє життя, вільно приймати рішення і перетворювати їх в 

життя. Низькі бали – фаталізм, впевненість в тому, що життя людини 

непідвладне свідомому контролю, що свобода вибору ілюзорна, і не має 

сенсу що-небудь загадувати на майбутнє. 

 

 

 

Методика діагностики системи ціннісних орієнтацій особистості розроблена 

Е. Б. Фанталоловой, в модифікації Л. С. Колмагорова, Д. В. Каширського 

 

 

Мета методики - вивчення системи ціннісних орієнтацій і внутрішніх 

конфліктів особистості. В основу методики покладено процедура 

багатовимірного шкалювання. Точніше, один з його методів - парне порівняння. 

Випробуваному пред'являється список життєвих сфер, бланк для відповідей і 

надається інструкція. 

Інструкція. Вся подальша робота будується в 2 етапи, на кожному з яких 

необхідно попарно порівнювати між собою ті чи інші сфери діяльності. На 

кожному етапі потрібно заповнити по одній матриці. 
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Етап 1 Виконується парне порівняння життєвих сфер. При цьому слід 

вибрати ту з них, яка для вас більш значима, більш цінна. Результати виборів в 

кожній парі порівняння заносяться до відповідних поля бланка для відповідей 

(матриці). 

Етап 2. Знову супроводжується запаленням таблиці. Виконуючи парне 

порівняння, необхідно вибрати ту сферу життя, яка для вас є більш доступною. 

Свою відповідь знову необхідно занести в матрицю. 

Список життєвих сфер для зіставлень: 

1. Здоров'я. (Головне - мати гарне здоров'я і постійно піклуватися про 

нього). 

2. Спілкування. (Головне - мати таке коло спілкування, який задовольняв 

би духовно і емоційно). 

3. Високий соціальний статус, управління людьми. (Головне - завоювати 

таке становище у суспільстві, яке забезпечить високий статус і роль в 

суспільстві, а також управління людьми.) 

4. Створення сім'ї. (Головне - це створення своєї сім'ї, виховання дітей.) 

5. Активність для досягнення позитивних змін в суспільстві. (Головне - 

активне ставлення до того, що відбувається в суспільному житті.) 

6. Пізнання нового у світі, природі, людині. (Головне це відкриття нового, 

цікавого, прагнення до пізнання істини в світі, природі, людині.) 

7. Допомога та милосердя. (Головне - допомагати іншим людям, бути до 

них великодушним, піклуватися про них, жертвувати собою для інших.) 

8. Висока матеріальний добробут. (Головне - мати в житті високий 

матеріальний достаток, вміти заробляти гроші і витрачати їх на корисні для себе 

і близьких речі. Важливо бути матеріально забезпеченою людиною.) 

9. Отримання хорошої освіти. (Головне - отримати гарну освіту: в школі, 

училищі, інституті і т.д.) 

10. Віра в Бога. (Головне - вірити в Бога, ходити до церкви, займатися 

питаннями віри, релігії і т.п.) 
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11. Приємне проведення часу, відпочинок. (Головне - мати можливість 

витратити свій час і кошти на задоволення насущних бажань, задоволення і 

відпочинку. Важливо жити собі на втіху і прагнути до розваг). 

12. Повна самореалізація. (Головне - це повністю реалізувати себе в житті, 

максимально розвинути свої здібності.) 

13. Пошук і насолоду прекрасним. (Головне - насолоджуватися прекрасним 

і гармонійним; театром, творами мистецтва, красою природи і людини.) 

14. Любов. (Головне в житті - любов: до своїх близьких, батьку, матері, в 

подальшому до чоловіка, дружині, дітям.) 

15. Визнання, повага людей і вплив на оточуючих. (Головне - завоювати в 

житті таке положення, яке забезпечить повагу і визнання людей і допоможе 

впливати на оточуючих.) 

16. Цікава робота. (Головне - мати в житті цікаву роботу, яка повністю 

задовольняла б емоційно.) 

17. Свобода як незалежність у вчинках і діях. (Головне - бути вільним і 

незалежним людиною в своїх вчинках, діях і думках). 

 

Бланк для відповідей (матриця) 

У кожній з двох матриць підраховується окремо кількість одиниць, двійок, 

трійок і т.д. Тобто визначається, з якою частотою випробуваний справив вибір 

тієї чи іншої цінності (визначаючи її значимість на першому етапі, а також 
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доступність - на другому етапі діагностики). Після того як підрахунок «сирих» 

балів закінчується, можливо виконати побудову ціннісних ієрархій 

випробуваного (за результатами обробки першої матриці), а також ієрархії 

життєвих сфер за критерієм доступності (на підставі обробки результатів другої 

частини тестування). Результати побудови обох ієрархій можуть бути 

представлені у вигляді особистісних профілів, які для більшої наочності можуть 

бути зображені в одній декартовій системі координат. 

 



349 

Додаток В 

 

 

Програма психолого-педагогічного супроводу формування особистісної 

цілісності в юнацькому віці 

 

Заняття 1 

 

Вступна бесіда «Шлях, який обираєш ти» (10 хв.). 

Мета: надання інформації про значення свідомого вибору в житті молодої 

людини. 

Кожна людина сама створює своє майбутнє, щодня здійснюючи свій вибір. 

Якщо з дитинства ви чуєте: «Не можна...», усі ці «не можна» оберігали й 

захищали вас від небезпеки, попереджали неприємні ситуації. З віком ви все 

більше самі робите вибір, що для вас самих «можна», а що «не можна», що для 

вас корисне, цікаве, потрібне, а що шкодить, є неприємним чи неприйнятним. 

Тепер заборона формулюється: «Я не хочу», «Я не буду», «Мені це не потрібно». 

Із кожним днем дорослішання ви приймаєте все більше самостійних 

рішень, встановлюєте власні стандарти, за які самі несете відповідальність.  

Для того, щоб прийняте рішення було насправді вашим, важливо пізнати 

самих себе, зрозуміти свої потреби, бажання, прагнення та цілі в житті. Кожен із 

вас є найкращим експертом у своєму житті. Ваше майбутнє залежить тільки від 

вас і вашого вибору й більше ні від чого. Вибір, який робите сьогодні, повинен 

бути усвідомленим, адже його робите саме ви. І цей вибір повинен базуватися на 

розумінні, що сьогоднішні ваші дії відобразяться на всьому вашому 

майбутньому. Наслідком вибору, який базується на мимовільному бажанні, 

капризі чи примсі, а не на впевненості й знанні, може призвести до того, що ваш 

потенціал на реалізацію майбутнього буде заблокований. 

Як же краще, пізнати самого себе? Перш за все, необхідно звертати увагу 

на те, якими є ваші потреби, бажання, уподобання, все те, що ви самі вибираєте. 
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Спостерігайте і не обманюйте самих себе стосовно того, що вам подобається 

робити, що у вас виходить добре, і того, що вам зовсім не до душі. Відмічайте як 

те, що вам не подобається, так і те, чим вам хотілось би зайнятися чи що 

вивчити. Усе це взаємопов’язане, тому намагайтеся нічого не прогавити. 

Якщо хочете прожити своє життя повноцінно, не можна покладатися лише 

на щасливий випадок. Кожен сам творить свій щасливий випадок, і ви здатні на 

це. За будь-якою обставиною, яку ви вважаєте щасливим випадком, стоїть цілий 

ланцюжок виборів, зроблених вами, які і привели до цієї самої удачі. 

 

Вправа «Нетрадиційне привітання» (10 хв.). 

Мета: зняття напруженості, що, як правило, спостерігається на перших 

сеансах тренінгових занять, підвищення рівня інтегрованості групи; вправа має 

розслаблючий характер. 

Ведучий розповідає: «Ми звикли до стереотипів. Вони нам допомагають у 

житті, але ж інколи роблять його біднішим. Давайте спробуємо відчути нові 

емоції, а разом із цим залишимо традиційне привітання. Можливо, хтось 

запропонує новий варіант нетрадиційного привітання, але спочатку 

використаємо деякі з них: ступнями ніг; колінами; плечима; лобами; двома 

долонями; однією долонею; носом. 

Ведучий запитує: «Що ви відчули під час виконання цієї вправи? 

Розкажіть». 

 

Вправа «Правила, за якими працює група» (5 хв.). 

Мета: опанувати правила роботи в групі. 

Правила, за якими працює група. 

1. Добровільність й активність. 

Ти можеш не виконувати всі завдання, але проявити себе можеш лише 

через активне виконання завдань. 

2. Не перебивай нікого. 
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Пам’ятай, що ви всі зібрались тут, щоб бути почутими. Тож слідкуй за 

своїми жестами, мімікою, словами. Не ображай неповагою оточуючих. 

3. Чесність і правдивість. 

Тільки та відповідь правильна, яка насправді відображає твою думку, 

твої почуття. 

4. Конфіденційність. 

Усе, що відбувається на наших заняттях, стане нашою таємницею. 

5. Анонімність. 

Розповідаючи про своє життя, не називай конкретних людей. Ситуація 

повинна, бути анонімною. 

6. «Тут і зараз». 

Усі висловлювання повинні стосуватися теми. Ти не повинен 

відволікатися. 

7. Доброзичливість. 

Твоє відношення до інших членів групи повинне бути доброзичливим. 

8. Не оцінюй, не давай порад. 

Ти не повинен оцінювати поведінку інших учасників групи і давати поради, 

спираючись на власний життєвий досвід. 

9. Персоніфікації. 

Необхідно звертатися не до всієї групи взагалі, а до конкретної людини на 

ім’я. Усі вислови мають йти від свого імені. 

10. Довіра в спілкуванні. 

Учасники мають звертатися один до одного на «ти». На обговорення 

групи виносити особистісно значимі проблеми. Потрібно намагатись відкрито 

виражати свої почуття і думки. 

11. Зворотній зв’язок. 

Намагайтеся дати відчути тому, хто говорить, як ви ставитеся до його 

повідомлення. Той, хто говорить, має вловити цей зв’язок. 

12. Спільний пошук.  
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Говоріть про те, що відбувається в групі, тут і тепер. Учіться довіряти 

своїм відчуттям. Старайтеся бути відкритими. Не уникайте ризику. 

Потрібно обговорити правила, їх має прийняти вся група. 

 

Вправа на знайомство «Інтерв’ю» (20 хв). 

Мета: сприяти знайомству учасників. 

Для роботи необхідно мати бланк для інтерв’ю. 

Хід проведення. 

Етап І. Учасники об’єднуються в пари і по черзі беруть один в одного 

інтерв’ю за такими запитаннями: 

1) ім’я; 

2) три речі, які ти найбільше любиш у житті; 

3) життєве кредо: 

4) твоя мрія; 

5) портрет співбесідника (потрібно зобразити співбесідника за допомогою 

малюнка. Можна використовувати будь-які асоціації та образи). 

Етап II. Кожен з учасників презентує свого співбесідника. 

Запитання для обговорення: 

 Чи допомогло знайомство за допомогою інтерв’ю краще пізнати один 

одного? 

 Можливо, комусь розповідь про самого себе з вуст сусіда допомогла краще 

побачити себе збоку? 

 З якими труднощами ви зіткнулися, беручи інтерв’ю і відтворюючи почуту 

інформацію? 

 

Вправа «Плутанина запитань» (15 хв). 

Мета: знайомство з людьми, яких не знаєш, та формування вміння 

першим ділитися з іншими своїми думками. 

Для виконання вправи необхідно клубок довгої мотузки. 
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Кожен учасник, перекидаючи іншому клубок, ставить запитання. Той, 

намотуючи мотузку на один із пальців, відповідає на запитання. Так у колі 

утворюється «плутанина» з мотузки, яка символізує тісний взаємозв’язок між 

учасниками тренінгу. 

 

Вправа «Асоціації» (20 хв.). 

Мета: підвищення рівня проникливості, емпатійності в учасників 

тренінгу. 

Один із учасників виходить за двері. Решта домовляється, хто буде героєм 

асоціацій, далі просять того, хто виходив, повернутися. Він повертається й 

отримує завдання: з допомогою питань відгадати, хто з учасників герой 

асоціації. 

Наприклад, усім, хто бере участь у занятті, ставиться запитання: «З якою 

твариною у вас асоціюється дана людина. Усі по черзі відповідають. Якщо 

учаснику «В» не відгадати людини, якої стосувалися асоціації, він знову ставить 

запитання. Наприклад: «З якою порою року (дня) асоціюється дана людина?» І 

так, поки учасник «В» не відгадає загадану людину. Потім за двері виходить 

інший учасник й асоціації складаються на когось іншого. 

Запитання для обговорення: 

 Поділіться вашими враженнями від вправи. 

 Чи були такі асоціації, які стали для вас несподіваними? Можете запитати 

учасників, чому саме такі асоціації вони вибрали для вас. 

 

Вправа «Зав’язування контактів» (15хв.). 

Ця вправа дає досвід у зав’язуванні нових контактів. Її метою є знайомство 

з людьми, яких не знаєш, та формування вміння першим ділитися з іншими 

своїми думками. У групі знайди того, кого ти ще не знаєш або кого знаєш 

найменше. Поділіться на пари. Протягом 3 хвилин кожен у парі нехай розкаже, 

якою людиною він є. 
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Тепер знайди когось іншого, кого погано знаєш, і розкажи протягом 

3 хвилин про дві найважливіші речі, які сталися з тобою останнім часом. Те саме 

робить твій співрозмовник. 

Інші теми для розмов у парах 

«Якою твариною я хотів би бути і чому?» 

«Що мені в собі найбільше подобається?» 

«Як би я хотів змінитися, якщо б мав можливість це зробити?» 

«Мій найважливіший досвід із дитинства». 

«Моя мрія». 

«У яку кумедну історію я недавно потрапив?» 

Обговорення заняття. 

Вправа «Ритуал прощання» (5 хв.). 

(Можна повторювати щоразу в кінці зустрічі.)  

Мета: створити атмосферу комфорту, довіри. 

Усі стають у коло, обіймають один одного за плечі, заплющують очі, 

повільно хитаються вліво-вправо. 

 

Заняття 2 

 

Міні-лекція про сфери свідомості (10 хв.). 

Мета: усвідомлення учасниками факту свого існування, формування 

вмінь спілкування із самим собою. 

Більшість людей переконані у своєму існуванні, виходячи з того, що вони 

ходять, розмовляють, працюють. Однак, коли людина залишається на самоті, 

нерухомо сидить у кріслі, вона усвідомлює, що її голова заповнена думками, 

фантазіями, вона відчуває вагу свого тіла, биття свого серця, сприймає 

різноманітні сигнали свого організму, споглядає речі довкола себе, чує звуки, 

переживає тощо. Відчуття свого існування в даний момент можна назвати 

контактом із самим собою. Наша свідомість сприймає сигнали, що надходять із 
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чотирьох сфер: зовнішнього середовища, організму, сфери думок, сфери 

почуттів. 

Однак, свідомість кожного з нас не є ідеальною. Ми відрізняємося тим, як 

відчуваємо самих себе. Можемо бути частково «глухими» до сигналів із якоїсь 

сфери свідомості, можемо краще відчувати сигнали з організму або свої думки, 

сприймати сигнали із зовнішнього середовища або почуття. 

Сфери свідомості взаємопов’язані та впливають одна на одну. Наприклад, 

я чую якусь мелодію, яка стає імпульсом для напливу спогадів із мого дитинства. 

Я згадую неприємну ситуацію й починаю відчувати страх. М’язи мого тіла (шиї, 

плечей) напружуються, серце починає битися швидше. Таким чином, сигнал у 

вигляді мелодії викликав зміни в моїй свідомості. Однак, якщо я «недочуваю», 

то зможу лише зафіксувати, що зі мною щось діється, але що саме і чому ‒ не 

зрозумію. «Глуха» людина може взагалі не усвідомлювати, чому в неї змінився 

настрій. Людина, що усвідомлює отримувані сигнали, здатна зрозуміти себе в 

різних ситуаціях. 

Усі ми щось «не дочуваємо». Часто можна зловити себе на думці, що ми 

робимо щось, але не знаємо чому, відчуваємо щось, але не знаємо причин цього. 

Саме в таких ситуаціях можна згадати про 4 сфери свідомості й уважно 

прислухатися до кожної з них. Наприклад: моя свідомість фіксує переживання 

страху, але я не знаю, чому саме. У цьому випадку я можу зосередитися на своїх 

думках і перевірити, чи я не думав про щось таке, що може його викликати; 

можливо, страх викликали якісь сигнали із зовнішнього середовища або з 

організму, можливо, він викликаний якимись моїми переживаннями. 

Контактувати із собою можна навчитися. Мета вправи, яку ми зараз 

виконаємо, ‒ показати, як це можна зробити. 

 

Вправа «Сфери свідомості» (40 хв.). 

Поділіться на пари і визначіть особи А та Б. Нехай особа А концентрується 

винятково на сфері відчуттів. Вона повинна протягом 3 хвилин повідомляти 

особі Б про сигнали, які вона сприймає з тієї чи іншої сфери свідомості. При 



356 

цьому можна повторювати одне і те саме, якщо воно переживається та потрапляє 

в поле свідомості. Особа А говорить лише про те, що доходить до її свідомості в 

даний момент. 

Завдання особи Б ‒ бути пасивним слухачем. Через кожні 3 хвилини ‒ 

зміна ролей. 

1. «Сфера відчуттів, що йдуть із зовнішнього середовища». 

Особа А повідомляє про те, що доходить до її свідомості через відчуття, 

усе, що вона бачить, чує, які відчуває запахи, який смак і дотик. 

2. «Сфера відчуттів, які йдуть із мого тіла». 

Особа А повідомляє про те, що доходить до її свідомості через сигнали, які 

подають її органи (наприклад, «Я відчуваю, як у мене бурчить у шлунку..., як 

мені тисне чобіт...» тощо). 

3. «Сфера почуттів». 

Особа А повідомляє про свої почуття, які виникають у неї в даний момент 

(наприклад, «Я відчуваю нудьгу..., втому..., радість...» тощо). 

4. «Сфера думок та фантазій». 

Особа А повідомляє про свої думки та мрії, що спадають на думку в даний 

момент (наприклад, «Я думаю, що я не приготував уроки..., напевно, ця дівчина 

в мене закохалася...» тощо). 

Останні хвилини призначені для такого завдання: особа А зосереджується 

на всіх сферах відразу і повідомляє, що відчуває найсильніше. Б пасивно слухає. 

Через 3 хвилини відбувається зміна ролей. 

Обговорення вправи в парах: 

а) чи ти зауважив щось важливе; 

б) з якою сферою ти мав найбільше клопоту, з якою ‒ найменше; 

в) як ти почувався в контакті із собою «тут і тепер». 

Обговорення вправи в групі. 
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Вправа «Хочу. Мушу. Вирішую» (Індивідуальна робота) (25 хв.). 

Напиши 10 або більше речень, які б починалися зі слів «Я хочу...» (час 

роботи – 5 хвилин). 

Аналогічно з реченнями «Я мушу...», «Я повинен...» (час роботи – 

5 хвилин). 

А тепер напиши про самостійні рішення, які приймаєш «тут і тепер» (час 

роботи ‒ 5 хвилин). 

Обговорення. Хто бажає, нехай поділиться своїми враженнями від 

виконання цієї вправи: 

а) яка частина її була для тебе легшою, яка ‒ важчою; 

б) у якій частині міститься більше речень; 

в) чи були теми і справи, що згадувалися, в кількох реченнях; 

г) які зроблено висновки. 

 

Міні-лекція про структуру особистості за Е. Берном (10 хв.). 

Тренер малює схему, що ілюструє структуру особистості за Е. Берном, і 

пропонує подивитися на схему, на якій ніби зображено 3 кола. 

Верхнє коло ‒ «Батьки», яких реально є двоє, але на діаграмі вони 

зображені одним колом. Це той внутрішній голос людини, який повідомляє про 

те, як ми повинні поводитися, дає оцінки нашим вчинкам, він вносить 

редакторські зауваження, які часто роблять реальні батьки. Ви можете пізнати 

його голос, коли він говорить: «Дурниці», «Безвідповідально», ‒ саме цей голос 

каже: «Ти мусиш». Але він може бути не лише суворим суддею, а й 

доброзичливим, люблячим, якими часто в дійсності бувають батьки. Він може 

говорити: «Бідненький, дай я тобі допоможу». 

Середнє коло ‒ «Дорослий» ‒ це голос розуму. Він, як комп’ютер, збирає 

інформацію в оточуючому світі та приймає рішення на підставі зваженого 

аналізу з урахуванням можливих наслідків подій, вирішує, що треба робити та 

коли. Це не має нічого спільного зі зрілістю, оскільки навіть мала дитина 

приймає такі рішення. Дорослий говорить вам, коли і як швидко треба перейти 



358 

дорогу, коли витягти пиріг з печі тощо. Дорослий намагається, наскільки це 

можливо, поводитися гідно. Його можна впізнати за виразами: «Готовий?», 

«Забагато», «Недостатньо», «Приймай рішення». 

Нижнє коло ‒ «Дитина». Кожен дорослий буває іноді маленьким 

хлопчиком чи дівчинкою. Це дитяча частина особистості ‒ та дитина, якою 

кожен дорослий колись був, але діти, як і дорослі, відрізняються один від одного. 

У кожному з нас живуть діти різного віку: 4-річні, 5-річні. Як правило, не старші 

6-ти років. їх можна розпізнати в собі за фразами: «А я так хочу», «Мені це 

подобається». Важливо зрозуміти, що «Дитину» не варто карати та надто 

обмежувати, бо це найщиріша частина особистості і якщо її правильно розуміти, 

то вона стає творчою, мудрою, люблячою, спонтанною. На жаль, іноді діти 

бувають вимогливими, капризними, навіть жорстокими. У цьому випадку з цією 

частиною особистості важко мати справу; але важливо знайти спільну мову, бо зі 

своєю «Дитиною» нам жити все життя. Нам буде важче, якщо ми робитимемо 

вигляд, що її не існує чи намагатимемося її приборкати. 

Ці складові особистості у кожного різні. Якщо переважає суворий 

«Дорослий», то людина живе в полоні норм, правил, обов’язків. Якщо ‒ 

«Дитина», то вона підкоряється власним примхам, імпульсам, які бувають 

непередбаченими. Найкраще, якщо існує рівновага, де «Дорослий» приймає 

відповідальні та зважені рішення. 

Отже, проаналізувавши свої речення «Я мушу», «Я хочу» і «Я вирішую», 

ви можете усвідомити, чим керуєтесь у власному житті. 

 

Міні-лекція про те, як можна змінити ставлення до життя (10 хв.). 

Як ти підходиш до завдання, яке не хочеш робити? Якщо ти боротимешся 

зі своїм небажанням, то воно від цього лише зростатиме та посилюватиме 

протест. Твій внутрішній батько наказуватиме: «Я повинен бути чесним», «Я 

повинен добре вчитися», «Я повинен добре поводитися на уроках», ‒ а це 

означає, що господарем становища є не ти, а якісь моральні авторитети, яким ти 

повинен підкорятися. 
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Пригадай, як ти нудьгуєш, коли педагоги чи батьки починають 

моралізувати, як це тобі набридає, як при словах: «Ти повинен...», ‒ у твоїй 

голові народжується протест: «Не буду!». Однак, ти все ж підкоряєшся, хоча і 

почуваєшся ображеним, і малюєш собі свою роль як роль жертви чи месника 

(часто прихованого). У будь-якому випадку формується почуття, що твоя доля 

залежить не від тебе. 

Якщо ж ми самі обираємо те, що будемо робити, то почуваємося вільними 

людьми. Тому важливо навчитися своє «Я повинен» перетворювати у «Я хочу». 

Це дасть змогу уникнути боротьби з обов’язками, які накладають на нас інші. 

Для досягнення цього потрібно свідомо зосередитися на позитивних сторонах 

того, що необхідно виконати, і зробити все можливе для підтримки цієї 

мотивації. Тоді замість думки: «Мати розсердиться, якщо я не піду з нею», ‒ ти 

думатимеш: «Я хочу зробити мамі приємність і тому піду з нею». Замість: «Чому 

я повинен кожного тижня ходити до бабці» ‒ «Можливо, вона хоч на кілька 

секунд усвідомить, що раз я до неї приходжу, то я її люблю». 

Такий усвідомлюваний підхід перетворить день неудач у день досягнень. 

Якщо ж застосовувати такий підхід щодня, то безсилля і страх можуть 

перетворитися на життя, сповнене почуттям сили та оптимізму. Твої бажання і 

дійсність будуть збігатися. 

Зараз нагадаємо історію про двох людей, яким дали по склянці води. Один 

сказав: «Вона наполовину повна і я вдячний за це», ‒ а другий: «Вона 

наполовину порожня, і я почуваюся обдуреним». Різниця між цими людьми 

полягає не в тому, що вони мають, а в тому, чим вони володіють. Люди, які 

вміють бути вдячними, цінують те, що мають. Тому фізично й емоційно вони 

більш щасливі, ніж ті, хто почувається обдуреним і чиї «склянки» завжди 

наполовину пусті. 

Багато людей живуть у пошуках щастя. Однак щастя ‒ це не те, за чим 

потрібно постійно бігати. Це, передусім, стан внутрішньої свободи, свободи від 

страхів, невпевненості в собі, сліпого підпорядкування звичкам та соціуму, 

заздрощів і недовіри. 
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Вправа «Я повинен або я вибираю (я хочу)» (15 хв.). 

Об’єднайтеся в пари. Подивіться у свій список «Я мушу» і подумайте, що 

потрібно зробити, щоб воно перетворилося у «Я хочу» так, щоб вам дійсно 

захотілося виконати ті чи інші свої обов’язки. Розкажіть про це своєму партнеру. 

Обговорення вправи та заняття. 

Зворотний зв’язок. Учасники заняття висловлюють свої думки й 

побажання тренеру стосовно проведеної роботи. 

 

Заняття 3 

 

Міні-лекція «Вивчення станів свого «Я» (10 хв.). 

Мета: продовжити процес самопізнання своєї особистості; продовжити 

формувати адекватне уявлення про свою особистість; ознайомитися з 

можливими станами свого «Я». 

Уявіть собі маму, яка голосно сварить свою неслухняну дитину. Її лице 

нахмурене, голос різкий, а рука високо занесена над головою. Раптом дзвонить 

телефон, і вона чує голос подруги. Поза мами, тон її голосу і вираз обличчя 

починають змінюватися. Ще недавно напружена рука мами спокійно 

опускається. 

Ми бачимо, що зміна ситуації породила зміну стану «Я» людини. 

Відповідно до теорії структурного аналізу, кожна особистість має три 

стани «Я». Стан «Я» − це стійкий тип сприймання й переживань, пов’язаний із 

відповідним стійким типом поведінки. Переживання людини записуються у 

мозок. Вони включають усі переживання дитинства, все запозичене від батьків, 

сприймання подій і відчуттів, пов’язаних із минулими подіями. Усе це 

відновлюється за певних обставин. Кожне із трьох «Я» є окремими джерелами 

поведінки: стан − «Я»-батько, «Я»-дорослий, «Я»-дитина. І це не абстрактні 

поняття, а реальність. Стани Батька, Дорослого, Дитини представляють реальних 

людей, які існують зараз чи існували раніше, які мають свої імена. 
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Стан «Я»-батько включає установки і поведінку, запозичену, в першу 

чергу, від батьків. Зовні це виражається в критичному й турботливому типові 

поведінки. Внутрішньо це переживається як старі батьківські настанови, які 

впливають на наш внутрішній стан Дитини. 

Стан «Я»-дорослий не залежить від віку особистості. Він орієнтований на 

сприйняття реальності й на отримання об’єктивної інформації. Він є 

організованим, добре пристосованим і діє відповідно до можливостей, спокійно 

при цьому розраховуючи. 

Стан «Я»-дитина включає всі спонуки, які виникають у дитини природним 

чином. Він має в собі запис ранніх дитячих переживань, реакцій і позицій по 

відношенню до себе й інших. Він виражається як стара поведінка дитинства. 

Коли ви дієте, відчуваєте, думаєте так, як робили ваші батьки, − то ви 

знаходитеся у стані «Я»-батько. Коли ви маєте справу з наявною реальністю, її 

об’єктивною оцінкою, то ви знаходитеся у стані «Я»-дорослий. Коли ви 

відчуваєте й поводити себе подібно до того, як ви це робили в дитинстві, то ви 

знаходитеся у стані «Я»-дитина. 

 

Вправа «Самоусвідомлення особистих станів «Я» (30 хв.). 

Мета: самоаналітична робота, яка має привести до самоусвідомлення 

особистих станів «Я». 

Членам групи пропонується об’єднатися в пари. Кожний має згадати у 

своїй поведінці те, що було запозичене від батьків, і, по можливості, відтворити 

це у парі. 

Згадайте будь-яке батьківське твердження, яке ви до цього часу чуєте в 

середині себе і якому слідуєте, з яким, можливо, ведете боротьбу. 

Згадайте ситуацію, в якій ви зібрали факти і на їх основі прийняли розумне 

рішення. Згадайте ситуацію, в якій ви відчували себе вороже настроєними й 

агресивними, але були здатні розумно і правильно діяти, не дивлячись на ваш 

емоційний стан. 
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Згадайте будь-яку форму маніпулювання, яку ви використовували в 

дитинстві й застосовуєте до цього часу. 

Запишіть загальний висновок про результати виконання вправи. Завдання 

партнера по міні групі є допомога в пошуку відповідей на питання. 

 

Міні-лекція «Практикум» (30 хв.). 

Коли одна людина зустрічає іншу усмішкою, кивком голови, хмурим 

поглядом, вітанням ‒ то це, мовою трансактного аналізу, контакт. Два або 

більше контактів складають трансакцію. Коли вам відповіли теж вітанням, то це 

теж трансакція. Трансакція ‒ це два слова: «транс» і «акція». Через неправильну 

трансакцію в людей виникають конфлікти, непорозуміння, агресія тощо. 

Розглянемо деякі трансакції. 

Доповнюючі. Цей вид трансакцій відбувається тоді, коли на повідомлення, 

яке було послане з певного стану «Я», особистість отримує очікуваний відгук із 

певного стану «Я» іншої людини. Така трансакція відповідає здоровим 

людським стосункам. 

Приклад. Чоловік втішає жінку, яка, плачучи, сумує за родичем, який 

помер. Його співчуття є тим, що потребує в даний момент жінка (потреба в 

захисті). 

Пояснення до прикладу. Жінка знаходиться в стані «Я»-дитини, вона 

очікує батьківської турботи. Чоловік знаходиться в стані «Я»-батька й 

задовольняє потреби жінки («Я»-дитини). 

Приклади для самостійної роботи. 

Для цього пропонуються трансакції, у яких потрібно визначити «Я»-стани 

обох співрозмовників. Звичайно, що ці трансакції є доповнюючими. 

A. ‒ Який початковий рівень оплати цієї посади? 

‒ Десять тисяч гривень. 

Б. ‒ Діти так сумують без батька! 

‒ Давай візьмемо їх у парк погратися.  

B. ‒ Ти мені дійсно подобаєшся. 
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‒ Ти мені теж подобаєшся. 

Г. ‒ Я так хвилююся за свого сина, що не можу сконцентруватися на роботі. 

‒ Ви можете раніше піти з роботи і відвідати сина в лікарні. 

Трансакції, що перетинаються. Через такі трансакції виникають 

непорозуміння та конфлікти. Вони виникають кожного разу, коли на стимул 

дається неочікувана реакція. При цьому активізується певний стан «Я», і лінії 

комунікації перехрещуються. 

Приклад: Якщо чоловік своїй жінці, яка сумує, відповість: «Ну, як ти 

думаєш, а як я себе почуваю?!», – то, звичайно, цим він відштовхне її від себе. 

Приклади для самостійної роботи 

А. Директор: «Яка зараз година?» (Д‒Д) 

Секретар: «Вічно ви поспішаєте!» (Б‒Дит.) 

Б. Давай сходимо у кіно. (Д‒Д) 

‒ Ти завжди щось пропонуєш, коли у мене немає часу. (Б−Дит.) 

B. Жінка: «Я хочу ввечері сходити до подруги». (Д‒Д) 

Чоловік: «Для мене в тебе ніколи немає часу». (Дит‒Б.) 

Г. ‒ Я сьогодні не готовий відповідати. (Д‒Д) 

‒ Коли ти тільки почнеш вчитися? (Б‒Дит.) 

Учасникам заняття пропонується переробити трансакції, що 

перетинаються, у доповнюючі. 

 

Вправа «Аналіз свого спілкування» (15 хв.). 

Членам групи пропонується проаналізувати свій стиль спілкування з точки 

зору трансакцій. Потрібно відмітити, у якому стані «Я» ви найбільш часто 

схильні перебувати; які були ваші трансакції під час конфліктів; який у вас стан 

«Я», коли ви розмовляєте з батьками, дітьми (учнями). Учасники заняття мають 

зробити відповідні висновки про рівень навичок конструктивного спілкування. 
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Вправа «Шлюбне оголошення» (10 хв.). 

Напишіть шлюбне оголошення на стандартному аркуші паперу. Потрібно 

скласти психологічний автопортрет, виділяючи свої позитивні особливості, які 

могли б зацікавити іншу людину. 

Обговорення вправи та заняття. 

Зворотний зв’язок. Учасники заняття висловлюють свої думки й 

побажання тренеру стосовно проведеної роботи. 

 

Заняття 4 

 

Інформаційне повідомлення «Відповідай, а не реагуй» (10 хв.). 

Мета: надання інформації про розвиток самоконтролю та здатність 

розрізняти емоційні стани інших людей. 

Ведучий: «Я ‒ це те, як я відчуваю світ; якщо відкинути всі маски 

залишиться тільки це», ‒ говорять східні мудреці, щиро вважаючи, що всі 

смисли нейтрального світу ідуть від самої людини. Реагуючи на ситуацію, а не 

відповідаючи на неї, можна бути агресивним, непоміркованим, завдаючи шкоду 

собі й людям. Реагування відбувається миттєво й не усвідомлено. Якщо у вас 

несподівано луснула кулька, і ви підскочите ‒ це реакція. Якщо на дорогу 

вибігло цуценя і шофер натиснув на гальмо ‒ також реакція. Реакція не 

піддається свідомому контролю. 

Багато людей дозволяють собі реагувати на різні повсякденні ситуації. 

Якщо хтось розлютив їх, чи зачепив почуття, то перше імпульсивне бажання ‒ 

відреагувати так само. Але така реакція принесе їм більше шкоди, ніж користі, а 

крім того, позбавить можливості знайти прийнятне рішення в даній ситуації. 

Відповідь потребує обдумування, вона передбачувана, з певною метою, з 

усвідомленням того, чого саме ви хочете в даній ситуації, що дасть можливість 

вирішити її найкращим чином. 

Якщо бджола сяде вам на ногу, ви можете відреагувати так: вдарите по ній, 

і вона вас ужалить. Ви не задумалися над своїми діями, а просто зробили те, що 
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зробили. Якщо б ви подумали, то вчинили б по-іншому: спокійно зігнали б 

бджолу з ноги, щоб вона не вжалила. У стосунках з людьми те ж саме. 

Не потрібно реагувати, потрібно відповідати на будь-яку ситуацію ‒ це в 

твоїх силах і залежить тільки від твого вибору. Результат добре продуманої 

відповіді завжди перевищить результат твоєї імпульсивної реакції. 

Розпізнавання власних почуттів та вміння сприймати й розпізнавати 

почуття, виражені іншими, є однією з найважливіших складових ефективної 

взаємодії з оточуючими. Можна розвивати три типи навичок вираження емоцій: 

1) вираження власних емоцій; 

2) розпізнавання та розуміння почуттів інших; 

3) заохочення інших до вираження емоцій. 

Почуття можуть проявлятися в певних емоційних станах ‒ у злості, 

смутку, страху, відчаї, занепокоєнні, радості та багато інших. Коли ви кажете: «Я 

розлючений, тому що...», чи «Мені неприємно, коли...», ви висловлюєтеся про 

власні емоції й почуття. 

Коли ви можете визначити почуття інших та пристосувати свою поведінку 

відповідно до них, ви розпізнаєте почуття інших. Повідомлення про вираження 

почуттів іншого (наприклад: «Я знаю, що зараз ти на мене розлючений») 

допомагають підтвердити думку про почуття інших стосовно вас. Такі вислови 

як: «Це справді тебе засмутило», чи «Я б, напевно, так само розгубився» 

вказують, що ви розумієте почуття вашого співрозмовника.  

Комунікативні здібності характеризуються також заохоченням інших до 

вираження емоцій саме в тих ситуаціях, коли такий прояв буде вважатися 

доречним. Бути хорошим слухачем ‒ один з шляхів допомоги іншим почуватися 

комфортно при обговоренні їхніх почуттів, особливо, коли для людини це 

неприємно, а, можливо, й ризиковано. Але вкрай необхідно. Ваше активне 

слухання може допомогти людині краще усвідомити проблему й знайти шлях до 

її вирішення. 
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Вираження власних емоцій. 

Фраза: «Я задоволена, тому що мені вдалося це зробити...», – виражає ваші 

почуття. 

Фраза: «Дехто буде незадоволений тим, що я зробив», – не виражає. Не 

бійтеся говорити також про неприємні почуття, які у вас виникають: злість, 

обурення, розчарування чи відразу. Ця інформація сприятиме кращому 

розумінню вас та інших людей. 

Розпізнавання почуттів. 

Нелегко розвивати в собі вміння розпізнавати почуття, виражені іншими 

людьми, та усвідомлювати, що вони мають право на різні почуття, навіть 

негативні. Друг почервонів від обурення, насупив брови, дивиться незадоволено 

на вас. Проаналізувавши таку поведінку, ви можете зрозуміти, що він 

розлючений на вас, він має право почуватися розлюченим. Це розуміння стає 

дійсно складним, коли ця розлюченість стосується безпосередньо вас. 

Розпізнавання та розуміння почуттів інших є важливим кроком для того, 

щоб бути ближче до свого співрозмовника. Від того, наскільки ви готові 

поділитися власними почуттями та зрозуміти інших, залежить ступінь близькості 

ваших стосунків та їх інтимності. 

Співпереживання чи емпатія є здатністю людини розділити почуття інших, 

є ключовим моментом у людських стосунках і спілкуванні. 

Частиною вираження співпереживання є ефективне використання мови. 

Якщо ви маєте великий словниковий запас і застосовуєте його в доречній формі, 

ви з більшою вірогідністю зможете виразити співчуття. Мова дозволяє проявити 

ваші уявлення на різні точки зору. Чим кращими є ваші мовні навички, тим 

більше образів ви зможете уявити, а чим більше образів ви створите, тим краще 

відчуватимете почуття інших. 

Отже, повідомлення дає вам можливість виразити людині те, про що 

думаєте, що зараз відчуваєте. 
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Вправа на активізацію «Коли я...» (10 хв.). 

Мета: визначити різні емоційні стани людини, сприяти створенню 

позитивного психологічного мікроклімату в групі, активізувати увагу учасників. 

І етап. Учасники стають у коло. По черзі називають будь-яку емоцію, 

почуття (наприклад, роздратування, радість, хвилювання, страх, відчай, щастя, 

агресія, здивування тощо). 

II етап. Ведучий промовляє слова: «Коли я... (називає будь-яку ситуацію), 

то відчуваю...», і кидає м’яч комусь із учасників. Той учасник, який упіймав 

м’яч, називає свою емоцію. Таким чином виходить завершене речення. 

(Наприклад: «Коли я зранку прокидаюся, то відчуваю... радість».) 

 

Вправа «Асоціативний ряд» (5 хв.). 

Мета: усвідомлення поняття «емпатія». 

Ведучий пропонує учасникам скласти асоціативний ряд до слова «емпатія» 

так, щоб кожне слово-асоціація відображало зміст поняття «емпатія» і 

починалося на одну з його букв: 

Е……………………………………...…. 

М………………………………………… 

П………………………………………… 

А………………………………………… 

Т………………………………………… 

І.………………………………………… 

Я……………….………………………… 

Учасники висловлюють власні думки стосовно розуміння слова «емпатія», 

його значення у спілкуванні людей. 

Емпатія (від грец. етраthеіа ‒ співчуття, співпереживання) визначається як 

розуміння емоційного стану, проникнення-вчування в переживання іншої 

людини. У психології емпатія розглядається як здатність розуміти внутрішній 

світ іншої людини або як уміння перейматися переживанням іншого, 

відтворюючи модальність емоційного стану співрозмовника. 
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Ведучий: «Люди, які мають високий рівень емпатії, ‒ емоційні, 

оптимістичні, зацікавлені іншими, пластичні, легко будують взаємини з людьми. 

Ті, хто має низький рівень емпатії, ‒ ригідні, інтроверти, стримані, егоцентричні. 

Особистості такого типу завжди відчувають труднощі під час спілкування з 

іншими, важко ідуть на контакт. Співпереживання ‒ це перенесення себе на 

місце іншого, вміння уявити й відчути емоційний стан іншої людини. 

Співпереживання дарує людині почуття, які переживає співрозмовник, це 

збагачує її внутрішній світ». 

 

Вправа «Коло» (25 хв.). 

Мета: визначення ролі емпатійного реагування у спілкуванні. 

Етап І. П’ять учасників виходять із кімнати і ведучий пропонує кожному з 

них продемонструвати в колі прояв якогось почуття чи емоційного стану, 

використовуючи тільки міміку й жести в таких ситуаціях: 

ти щаслива від того, що здала екзамен; 

ти сумуєш, тому що поїхала твоя подруга; 

ти радісно здивований, бо отримав лист від давнього друга; 

ти закоханий в однокласницю; 

ти боїшся зайти в кабінет до стоматолога. 

Етап II. Ведучий усім іншим учасникам дає завдання стати в коло і при 

демонструванні емоційних станів того учасника, що зайде до кімнати, ніяк на 

них не реагувати, ‒ ні словами, ні мімікою, просто дивитися, не реагуючи. 

Етап III. Один з учасників заходить до кімнати й демонструє емоційний 

стан (як правило, з надією побачити реакцію оточення і бажанням, щоб учасники 

скоріше відгадали емоцію, яку він демонструє). 

Етап IV. Витримавши паузу, ведучий дає сигнал, плеснувши в долоні. 

Лише тоді всі учасники вгадують, яка була продемонстрована емоція.  

Коли вгадали емоцію, учасник приєднується до всіх і стає в коло. Так 

вправа продовжується, поки всі п’ять учасників не продемонструють свої 

емоційні стани. 
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Запитання для обговорення (до кожного з п’яти учасників): 

 Як ви почувалися, коли, демонструючи емоційний стан, ви не відчували 

підтримку від інших учасників? 

 Опишіть ваші почуття, коли нарешті ви побачили реакцію оточення на ваш 

емоційний стан. 

До всієї групи. 

 Які висновки можна зробити після виконання даної вправи? 

Ведучий: «Ця вправа доводить, яке значення має в спілкуванні емпатійне 

реагування. Коли, спілкуючись із людьми, ми зустрічаємо байдужість і 

нерозуміння, нас опановує роздратування, розгубленість і небажання далі 

контактувати з цією людиною. Навпаки, коли ми бачимо прийняття, співчуття, 

включеність у розмову, розуміння наших переживань, нам хочеться в 

подальшому продовжувати стосунки з цією людиною і так само розуміти й 

підтримувати її». 

 

Вправа «Олівці» (10хв.). 

Мета: координація спільних дій на основі невербального сприйняття один 

одного, узгодження своїх дій з діями партнерів. 

Усі учасники стають в коло, розташовуються на відстані 50-60 см один від 

одного й утримують за допомогою подушечок вказівних пальців ручки або 

олівці. Так утворюється замкнене коло. 

Група, не відпускаючи олівців, синхронно виконує завдання: 

 підняти руки, опустити їх, повернути в попереднє положення; 

 витягнути руки вперед, відвести назад; 

 зробити крок вперед, два кроки назад, крок вперед (звуження і розширення 

кола); 

 нахилитися вперед, назад, стати рівно; 

 присісти, встати. 

Запитання для обговорення: 

 Які дії повинен виконувати кожен з учасників, щоб олівці в колі не падали? 
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 На що потрібно орієнтуватися при виконанні цих дій? 

 Як встановити з оточуючими необхідне для цього взаєморозуміння, 

навчитися «відчувати» іншу людину? 

Інформаційне повідомлення «Активне слухання» (15хв.). 

Ведучий: «Слухання ‒ це навичка чи здібність, на якій базуються всі без 

винятку вміння, що дозволяють будувати діалог зі світом і самим собою. 

Компетентність у спілкуванні полягає в тому, щоб самому в собі розвивати 

навичку слухання, навчатися різним методам комунікації і ведення бесіди, таким 

як: активне емпатійне слухання. 

Активне слухання необхідне, коли вам потрібно зрозуміти думку 

співрозмовника. Учіться ставити уточнюючі запитання, переформульовувати 

думку своїми словами. Адже за словами в різних людей можуть стояти різні 

реальності. 

Активне слухання включає в себе: візуальний контакт зі співбесідником, 

невеликий нахил в його сторону, відкрита (обличчя до обличчя) позиція по 

відношенню до співрозмовника; повторення суті твердження опонента краще 

починати зі слів «Ти вважаєш, що...». 

Щоб не викликати агресію з боку співрозмовника, потрібно уникати не 

тільки критики й образ, але й прямих команд, порад. Висловлювання своєї точки 

зору краще починати займенниками «я», «мені», «мене» («Мені подобається...», 

«Я не люблю...»), інакше ваш співрозмовник не буде сприймати висловлювання, 

які стосуються особисто вас. 

Важливим є вміння емпатійно реагувати на емоційний стан партнера зі 

спілкування. Емпатія ‒ це здібність щиро відповідати на його почуття. 

Функцію емпатійного слухання добре передає метафора дзеркала: «Я 

повертаю тобі самого тебе для того, щоб, побачивши себе в мені, ти краще 

зрозумів, що з тобою відбувається». Не потрібно ніяких порад, ніяких 

маніпуляцій. Ви відображаєте почуття людини, називаючи її на ім’я: «Ти 

засмучений цим?», «У твоїх словах я відчуваю біль», «Тобі, напевно, було дуже 

незручно?». 
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Як навчитися розуміти людей? Почніть з простого: пригадайте, як 

називаються почуття та їх відтінки. 

Як правило, почуття втрачають свою інтенсивність і гостроту, коли слухач 

приймає їх зі співчуттям і розумінням. Краще протистояти спокусі саме зараз 

повчати чи з’ясовувати подробиці інциденту. 

Опис поведінки й відображення почуттів ‒ це важливі навички 

спілкування між людьми. Але ці навички не можуть використовуватися 

механічно. Вони можуть допомогти лише тоді, коли ви спілкуєтеся щиро. У 

стосунках з людьми діючою силою ніколи не може бути просто прийом, це 

завжди ‒ людина, яка його використовує. Без співпереживання й щирості ці 

прийоми не діють. 

Ведучий знайомить учасників з алгоритмом емпатійного реагування в 

спілкуванні: 

1) встанови візуальний контакт; 

2) активно слухай; 

3) вербалізуй емоційний стан співбесідника. 

Зворотний зв’язок. Учасники заняття висловлюють свої думки й 

побажання тренеру стосовно проведеної роботи. 

 

Заняття 5  

 

Міні-лекція «Прийняття власного «Я» (15 хв.). 

Мета: сприяти усвідомленню важливості прийняття свого «Я» з усіма 

перевагами та недоліками. 

Те, якої людина думки про себе, залежить від того, наскільки вона себе 

приймає, вірить у себе та свої можливості. Люди, які почуваються щасливими, 

вважають, що їх люблять, що вони є потрібними, що до них добре ставляться 

інші, що вони здібні та їх цінують. Вони мислять позитивно. 

Ти зможеш почуватися щасливішим, будувати добрі взаємини з іншими 

людьми, якщо навчишся поважати себе. 
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Ті, хто навчився поважати себе, як правило, приймають й інших. Тобто, 

якщо ти доброї думки про себе, то добре думатимеш і про інших, і навпаки. 

Є речі, які важко визнати перед самим собою. Так, той, хто приховує в собі 

ворожість, критикуватиме людей, які демонструють ворожість. Якщо ти знаєш і 

приймаєш свої власні почуття, навіть ті, які вважаєш негативними, то легше 

приймаєш їх і в інших людей, вибачаєш їм слабкості. 

Прийняття свого «Я» породжується усвідомленням того, що тебе 

приймають інші. Воно посилюється, якщо тебе приймають люди, яких ти 

шануєш. Пригадай тих людей, які тебе приймають і люблять, і твоє прийняття 

власного «Я» посилиться. Людина, яка себе не цінує, підсвідомо налаштовується 

на те, що й інші не будуть її цінувати, внаслідок цього вона поводиться таким 

чином, що, дійсно, й немає за що цінувати. Люди починають відвертатися від 

неї. З іншого боку, людина, яка приймає себе, налаштовується на те, що й інші 

теж до неї добре ставляться. 

Людей, які вважають, що вони потрібні, що їх люблять, цінують, немає у 

в’язницях, психіатричних клініках. Там перебувають ті, хто вважає себе 

непотрібними, нездібними та мають відчуття, що до них усі погано ставляться. 

На жаль, часто трапляються думки, які завдають нам болю. Ми втрачаємо 

через них енергію, упевненість у собі. Іноді таких негативних думок буває 

більше, ніж позитивних. 

Ти можеш думати: «Я слабкий фізично», «Я негарна», «Я не розв’яжу цієї 

задачі», «Мабуть, я їй не сподобаюсь», «Завжди я все псую». Але можна 

навчитися змінювати негативні думки про себе та своє життя на позитивні. 

Це можна зробити трьома способами: 

1) звернення до своїх прав. Якщо ти думаєш, що ти якийсь не такий, то можеш 

замінити цю думку на іншу, бо ти маєш право бути тим, ким ти є. Наприклад: 

«Завжди я мушу все зіпсувати» ‒ «Я маю право на помилку»; «Я боягуз» ‒ «Я 

маю право на власні емоції»; 

2) звернення до позитивного досвіду на дану тему. «Я нерішучий» ‒ «Є ситуації, 

в яких мені вдається швидко приймати рішення»; «Я поступливий» ‒ «Є 
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ситуації, у яких я вмію відстояти свою думку»; «У мене немає здібностей до 

математики» ‒ «Бували випадки, коли я отримував хороші оцінки на 

контрольних»; 

3) заміна прикметників. Можна замінити негативні прикметники, які 

принижують тебе, на більш позитивні, але таким чином, щоб речення не 

втратило правдивості. Наприклад: «Я психічно слабкий» ‒ «Я дуже 

вразливий», «Я товста» ‒ «У мене апетитне тіло», «Я наївний» ‒ «Я відвертий 

у контактах з людьми». 

Вправа «Заміна негативних думок на позитивні» (10 хв.). 

Пригадай, коли ти мав неудачі, які й зараз мають вплив на твоє життя, 

поведінку та самопочуття. Напиши 5-10 таких речень. А тепер спробуй замінити 

негативні думки про себе на позитивні. 

Обговорення. Якщо маєш бажання, то можеш поділитися з групою своїми 

враженнями від цієї вправи. 

 

Міні-лекція «Моя доля. У чиїх вона руках?» (15хв.). 

Людей можна умовно поділити на дві групи: тих, хто причину всіх 

негараздів бачить у зовнішньому середовищі, інших людях, обставинах, долі, 

розташуванні зірок; і тих, хто шукає причини всіх подій у собі. 

Потрібно визнати, що люди, їхні долі іноді бувають втягнені у вир 

історичних подій, які одна людина не може змінити і які впливають на її долю. 

Але більше шансів на щастя мають ті, хто вірить, що в житті багато чого 

залежить від них самих. Корисно прийняти гіпотезу про те, що думки людини 

мають властивість притягувати події, обставини, які необхідні для її росту, 

самореалізації, але вони можуть притягувати й те, що небажане, якщо ви будете 

думати, що з вами це неодмінно станеться. Тому важливо навчитися мислити 

позитивно: приймати відповідальність за свої вчинки і навіть у складних 

обставинах бачити й цінувати досвід, який сприятиме вашому росту. 
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Вправа «Позитивне мислення» (15 хв.). 

Мета: навчитися брати відповідальність за своє життя і формувати на цій 

основі позитивне мислення. 

Об’єднайтеся в пари. Особа А нехай згадає випадок, коли її несправедливо 

образили. Особа Б має довести, що особа А могла б уникнути цього, якби 

поводилася по-іншому, і допомогти зрозуміти, який позитивний досвід вона 

здобула. Особа А може допомогти в цьому особі Б.  

Через 3 хвилини ‒ зміна ролей. 

Обговорення.  

– Які почуття у вас виникли під час цієї вправи?  

– Чи ви набули нового життєвого досвіду? 

Мої сильні сторони 

Одним зі способів прийняття себе є поглиблення усвідомлення своєї 

цінності. Кожна людина має свої сильні сторони й саме на них будує 

спілкування з іншими. Іноді людина навіть не усвідомлює своїх сильних сторін. 

Якщо ти з’ясуєш власні сильні сторони, то цим збільшиш самоповагу й 

поглибиш прийняття себе іншими людьми. Метою наступної вправи є зміцнення 

віри в себе. 

 

Вправа «Мої досягнення ‒ це...» (20 хв.). 

Спершу пригадай, що ти робиш добре, чим пишаєшся. Згадай свої успіхи в 

минулому. Запиши: «Мої досягнення ‒ це...» (3-5 хвилин). 

А тепер об’єднайтеся в пари. Кожен почергово повинен розказати про свої 

успіхи. Після цього з допомогою партнера поміркуй над тим, які саме твої сильні 

сторони сприяли досягненню успіху. Запиши: «Мої сильні сторони ‒ це...» (6-10 

хвилин). 

Тепер кожен зачитує свої сильні сторони. І далі запитує в у сіх: «Які ще 

сильні сторони ви у мене помітили?», «Що може заважати мені використовувати 

свої сильні сторони?» Запиши: «Перешкоди у використанні моїх сильних сторін 

‒ це...». 
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Вправа «Мої сильні і слабкі сторони» (20 хв.). 

Мета: визначення учасниками своїх сильних і слабких сторін, розвиток 

адекватної самооцінки. 

Ведучий дає учасникам завдання: скласти список своїх сильних і слабких 

сторін. 

Сильні сторони: 

1) _______________ 

2) _______________ 

3) _______________ 

4) _______________ 

Слабкі сторони: 

1) _______________ 

2) _______________ 

3) _______________ 

4) _______________ 

Ведучий. Тільки ви вправі вирішувати: є ваші слабкі сторони вашими 

недоліками чи ні. Якщо вирішите, що це недолік, подумайте, як від нього можна 

позбавитись. Включіть до свого списку слабкостей усе, що вам неприємно чи 

викликає незрозумілий страх, наприклад, страх висоти. 

Якщо зненацька виявиться, що список ваших слабкостей більший, ніж 

список сильних сторін, можливо, ви були надто самокритичними. Людям взагалі 

притаманно перебільшувати свої недоліки й недооцінювати сильні сторони. 

Не критикуйте себе більше, ніж стали б критикувати свого старшого друга. 

Доброту та співчутуття потрібно проявляти, перш за все, у ставленні до самого 

себе. Якщо їх немає у вас самих, то що ж ви можете запропонувати іншим? 

Відмовивши в милосерді собы, ви не пожалієте когось ще. Адже, постійно 

знаходячи недоліки в самого себе, неважко знайти їх в інших. Кому потрібен 

такий друг? Порівняйте списки, щоб мати чітке уявлення про самих себе. 

Зворотний зв’язок. Учасники тренінгу висловлюють свої думки й 

побажання тренеру стосовно заняття. 
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Заняття 6 

 

Міні-лекція «Прийняття інших людей» (20 хв.). 

Мета: показати необхідність взаємного прийняття для розвитку щирих 

відносин. 

Щоб побудувати близькі, сердечні відносини з друзями, рідними й 

близькими, необхідне взаємне прийняття. Лише тоді виникнуть почуття 

психологічної захищеності, тобто відсутність страху за те, що твій партнер 

відкриє в тобі щось таке, що відштовхне його від тебе. Але ти знатимеш: з якого 

б боку ти йому не відкрився, він прийме тебе без оцінювання. Тому, якщо ти 

хочеш мати друзів, повинен навчитися приймати інших і давати їм про це знати. 

Учені визначили, що існує чотири типи ставлення до себе та до інших людей. 

1. Я не в порядку ‒ ти в порядку.  

За такого ставлення людина відчуває, що існує з ласки інших. Вона 

показує оточуючим, що не визнає своєї цінності й потребує від них підтримки, 

визнання, прийняття. Тобто, вона повністю залежна від інших людей, їхньої 

думки про себе. 

2. Я не в порядку ‒ ти не в порядку. 

За таких взаємин немає джерела підтримки ані в собі самому, ані в інших. 

Люди, які приймають такі стосунки, втрачають надію на щастя і можуть 

відмовитися від будь-яких зв’язків. Навіть якщо інші пропонують їм свою 

підтримку, вони відмовляються від неї, бо ці люди, на їхню думку, самі «не в 

порядку».  

3. Я в порядку ‒ ти не в порядку. 

Людина відкидає співчуття й підтримку, яку пропонують їй інші, 

намагається розраховувати лише на себе, бо інші «не в порядку». Така людина 

вважає, що було б краще, якби інші дали їй спокій. Вона є дуже незалежною і не 

бажає спілкуватися з іншими. 

4. Я в порядку ‒ ти в порядку. 
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За таких взаємин людина відчуває свою цінність і цінність іншої людини. 

Вона приймає себе та іншого, вступаючи у стосунки, демонструє, що цінує свої 

та ваші сильні сторони. 

Більшість людей, як правило, використовують один із цих типів. А це 

означає, що їхні почуття до себе та до іншого не дуже змінюються під час 

спілкування з людьми. Якщо ти хочеш мати добрі стосунки з іншими, треба 

прийняти рішення спілкуватися з людьми за четвертим типом. 

Щоб навчитися приймати інших людей, необхідно виробити основні 

вміння: активне чи конструктивне слухання, вміння виражати симпатію. 

У сучасному суспільстві вміння активно слухати має величезне значення, 

оскільки зростає відчуженість людей, що породжує сильне почуття самотності. 

Ми не лише не вміємо активно слухати, а й просто слухати, не кажучи вже про ті 

ситуації, коли траплялося, що ми взагалі не чули людини, яка говорила з нами. 

Активне слухання починається з бажання вислухати й допомогти, з 

бажання зрозуміти й прийняти те, що людина переживає в даний момент. Коли 

ти чуєш відверті зізнання іншого, починаєш розуміти ситуацію з його точки 

зору. Якщо не розумієш, то не зможеш цього прийняти. Зрозуміти ‒ означає 

прийняти співрозмовника і його систему цінностей без осуду, намагання 

виправдати, звинуватити чи скерувати на «шлях праведний». 

Бажання зрозуміти найчастіше сприймається як ознака прихильності й 

готовності допомогти та підтримати. Тому людина, яка з тобою спілкується, 

позбавляється захисної позиції, бере на себе ризик відвертості, на основі якої 

будується довіра. 

Активне слухання передбачає перевірку правильності розуміння почуттів 

та думок іншого за допомогою парафраз й узгодження значень; формування 

проблеми за допомогою узагальнень та підсумків; зрозумілу мову. 

Інше вміння ‒ вираження симпатії. 

Це в міжособистісних стосунках має дуже велике значення. Воно вселяє 

іншій людині почуття безпеки та сприяє розвитку ваших взаємин.  
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Якщо твій співрозмовник пішов на ризик відвертості з тобою, а ти прийняв 

його щирість без осуду, сердечно та з цікавістю, то можеш сподіватися, що ваші 

стосунки поглибляться і він відповість тобі навзаєм. 

Однак, часто трапляється так, що прийняття інших людей ми не отримуємо 

просто так, а повинні його виборювати. Це буває, наприклад, коли потрапляємо в 

інший колектив. Ми приділяємо багато часу та енергії для того, щоб здобути 

прийняття тих, хто викликає в нас довіру. 

 

Вправа « Невербальне здобуття довіри групи» (20 хв.). 

За бажанням обирається хтось на роль чужака. Інші утворюють тісне коло, 

переплітають руки, притискуються одне до одного. Чужак повинен пробитися в 

групу, прокладаючи собі дорогу в середину кола. 

Прохання до учасників: не робити нікому кривди й не грубіянити. Фізично 

слабкі люди можуть не брати участі в цій вправі. 

Коли вже всі бажаючі побувають у ролі чужинця, поговоріть про свої 

враження: 

 Як ти почувався, коли був чужинцем? 

 Що нового дізнався про себе? 

 Яка була твоя реакція, коли ти намагався не пропустити чужинця до своєї 

групи? 

 Чи дало це тобі можливість взнати щось нове про себе? 

А зараз ви потренуєтесь у вираженні свого прийняття та симпатії, 

застосовуючи прийоми активного слухання. Але перед цим давайте поговоримо 

про помилки, яких найчастіше припускаються люди, коли демонструють своє 

прийняття іншої людини. 

1. Це ритуальне прийняття ‒ наша мова багата виразами, які демонструють 

розуміння іншої людини:  

«Я тебе добре розумію», 

«Я тобі дуже співчуваю»,  

«Ти дійсно чудова людина». 
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2. Ти приймаєш усіх без винятку ‒ це не правдиве прийняття, бо цінність 

твого зв’язку з іншою людиною в тому, що намагаєшся допомогти саме їй і 

хочеш, щоб ваші добрі стосунки стали ще міцнішими. 

3. Якщо ти цілу годину мовчиш ‒ твій співрозмовник може зрозуміти це як 

байдужість чи небажання спілкуватися. 

 

Вправа «Вираження іншими прийняття та симпатії» (30 хв.). 

Об’єднайтеся в трійки. Особи А і Б будуть розмовляти, а В спостерігати. А 

і Б повинні виражати взаємну симпатію та прийняття, В ‒ надавати зворотню 

інформацію про те, як це їм удалося, чи використовували вони прийоми 

активного слухання. Співрозмовники протягом 5-10 хвилин розмовляють про те, 

як зав’язалася і розвивається їхня взаємна симпатія, або на іншу тему, яка їх 

цікавить. Після закінчення розмови А, Б, В обмінюються зворотною 

інформацією. Далі відбувається зміна ролей так, щоб спостерігачем став один із 

попередніх співрозмовників. 

 

Заняття 7  

 

Тема. «Які в мене виникають побоювання чи сподівання у зв’язку з тим, що 

ми станемо приятелями?». 

Обмін зворотною інформацією і зміна ролей. 

Тема. «Чому мені потрібні друзі?». 

Знову обмін зворотною інформацією і зміна ролей. 

Обговорення в групі. 

 

Вправа «Невербальне вираження симпатії» (15 хв.). 

Симпатію можна виражати не лише словами, описом своїх почуттів, а й 

інтонацією голосу, виразом обличчя, позою, жестами, зоровим контактом, 

дотиком, відстанню в просторі. 
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Під час цієї вправи кожен учасник може перевірити, як його сприймають 

інші. Один із членів групи за бажанням повинен стати в центрі кола й закрити 

очі. Інші члени групи наближаються до нього і невербально виражають свої 

позитивні почуття. Вони можуть притулитися, погладити тощо. У центр кола 

може стати кожен бажаючий. 

Зворотний зв’язок. Учасники тренінгу висловлюють свої думки й 

побажання тренеру стосовно заняття. 

 

Вправа «Клубочок запитань» (15 хв.). 

Для проведення вправи необхідно мати клубок довгої мотузки. 

Кожен учасник, перекидаючи іншому клубок, ставить запитання. Той, 

намотуючи мотузку на один із пальців, відповідає на запитання. Так в колі 

утворюється «плутанина» з мотузки, яка символізує тісний взаємозв’язок між 

учасниками заняття. 

 

Вправа на активізацію «Ялюблю...» (5 хв.). 

Мета: самоусвідомлення учасників, створення позитивної психологічної 

атмосфери. 

Ведучий вилучає з кола один стілець. 

Інструкція: «Зараз я назву те, що найбільше люблю. Якщо серед вас є такі, 

що також це люблять, повинні помінятися місцями. Для кого не залишиться 

стільця, буде ведучим, продовжуючи гру». 

 

Вправа «Риба для роздумів» (30 хв.). 

Мета: розвиток самосвідомості, самопізнання учасників. 

Для проведення вправи використовується методика «Незакінчені речення», 

коробка або корзина, копії незакінчених речень розрізаються, складаються в 

макети рибок.  

Корзина, в якій знаходяться рибки, ставиться в центрі кола. Кожен учасник 

по черзі ловить «рибу» і зачитує речення, завершуючи його своїми словами. 
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Після кожної відповіді відбувається обговорення, тривалість якого визначає 

ведучий, що дає сигнал переходу черги до іншого «рибалки». 

Незакінчені речення: 

Мій найбільший страх ‒ це... 

Коли інші принижують мене, я... 

Я не довіряю ЛЮДЯМ, які... 

Я гніваюсь, коли хтось... 

Я насправді дуже не люблю в собі... 

Я сумую, коли... 

Я хотів би, щоб мої батьки знали... 

Коли мені хтось подобається, кому не подобаюсь я... 

Вибираючи між «активний» і «пасивний», я назвав би себе... 

Найважче в тому, щоб бути чоловіком (жінкою), ‒ це... 

Я ношу такий одяг тому що... 

Головна причина, через яку мені подобається бути в цій групі... 

Коли інші люди поводяться по відношенню до мене, як мої батьки, я... 

Моє найнеприємніше переживання в дитинстві... 

У моєму характері мені найбільше подобається... 

Коли мені хтось не подобається, кому подобаюсь я... 

Мені подобається... 

У школі... 

Мені не вдалось... 

Мені потрібно... 

Я кращий, коли... 

Я ненавиджу... 

Єдина тривожність... 

Я таємно... 

Танцюючи... 

Я не можу зрозуміти, чому... 

Я, здається, розумію, чого хочу, коли... 
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Найкраще, що могло б статись в моїй сім’ї... 

Найкраще, що могло б статись зі мною... 

Найважче за все мені... 

Коли я наполягаю на своєму, люди... 

Якщо б я міг змінити в собі дещо, я б... 

У людях мені найбільше подобається... тому що... 

Найбільше від інших людей мені потрібно... 

 

Міні-лекція «Самоставлення» (10 хв.). 

Мета: усвідомлення ролі самооцінки в позитивному самосприйнятті. 

Інколи трапляється, що ви маєте неправильне уявлення про себе. Вам 

здається, ніби ви надто не здібні в порівнянні з ким-небудь. Можливо, ви 

недооцінюєте себе. Це називають внутрішніми, чи неусвідомлюваними, 

страхами й упередженнями. Вони є неусвідомленими, тому що сидять десь 

глибоко, і ви навіть не помічаєте їх існування. Вони складають вашу суть, є 

невід’ємною частиною вашого власного іміджу. Неусвідомлювані страхи ‒ 

чудовиська, які прагнуть будь-що обмежити ваш потенціал, підірвати 

самооцінку. Ваші сили й можливості необмежені. Визнати неусвідомлювані 

страхи та свідомо спробувати подолати їх ‒ єдиний спосіб впоратися з цією 

перешкодою. Неусвідомлювані страхи ніколи не дозволять вам змінити думку 

про самих себе. Єдине, в чому можна бути впевненим у житті, ‒ це в тому, що 

все змінюється. І ви змінитеся, і час зміниться, і все навколо вас зміниться. Якщо 

парашутний спорт ‒ одне з ваших таємних бажань, займіться ним, незважаючи ні 

на що. 

Якщо вважаєте себе недостойними, то, живучи з цією думкою, станете 

недостойними. Якщо будете вважати себе здібними й гідними в усіх 

відношеннях, ваше життя буде відповідати цьому стандарту, і ви зможете стати 

достойними людьми, успішними в усіх своїх починаннях. 

Ваш життєвий план буде здійснюватися не тоді, коли закінчите навчальний 

заклад, а саме з теперішнього уявлення про себе. 
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Ви ‒ головний експерт у своєму житті. І тому тільки ви можете знати, що 

зробить вас щасливими. 

Коли ми йдемо шляхом прийняття й пробачення самих себе та 

наближаємося до воріт, то бачимо, що їх захищає дракон, який не дає нам туди 

ввійти. У дракона є різні імена: низька самооцінка, недостатня впевненість у 

власних силах і навіть відкрита ненависть до себе. Перш ніж ми зможемо по-

справжньому любити інших, ми повинні навчитися любити себе. Для цього є 

також інша причина: поки ми не приймемо себе, ми подібні порожній посудині, 

яка чекає, щоб її хтось наповнив. Навіть створюючи добро, ми в глибині душі 

прагнемо скоріше отримувати, ніж віддавати: «Дивіться, який я хороший, 

думайте про мене добре, любіть мене». Але схвалення оточуючих мало, щоб 

заповнити цю посудину. Усе витікає в діру всередині душі. 

Тільки здорове почуття власної гідності допомагає закрити діру в посудині 

й наповнити її. Ми краще за інших бачимо свої сильні сторони і турбуємося про 

власні духовні потреби. 

Але як полюбити себе, маючи таку кількість недоліків? Будда сказав: «У 

пошуках людини, яку ви могли б любити й поважати більше, ніж самого себе, ви 

можете обійти весь Всесвіт. Ви не знайдете таку людину. Ви самі, більше, ніж 

хто б то не був у Всесвіті, заслуговуєте на любов і повагу до себе». 

Таке ставлення до себе досить плідне. 

Інформаційне повідомлення «Хто ви і що ви можете про себе сказати?» 

(5 хв.). 

Тренер прояснює зміст «Я-концепції» для учасників заняття. 

«Я-концепція» ‒ це відносно стійка, більш чи менш усвідомлена система 

уявлень індивіда про себе, на основі якої він будує свої стосунки з іншими 

людьми, і ставиться до себе. Складові «Я-концепції»: реальне «Я», ідеальне «Я», 

динамічне «Я», фантастичне «Я». «Я-концепція» ‒ самосвідомість, самоповага, 

себелюбство, самооцінка. 
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Вправа «Хто Я?» (20 хв.). 

Мета: дослідження особистих уявлень про себе на основі самооцінки, 

самоаналізу, самовідношення, усвідомлення особистістю своїх особливостей, 

про які вона рідко задумується, створення психологічної передумови для 

саморозкриття й самоприйняття, розвиток критичності й об’єктивності 

ставлення людини до самої себе. 

Поставте собі запитання: «Хто Я?». Запишіть відповідь, яка перша спадає 

вам на думку. А тепер дайте відповідь на це запитання ще раз, тільки по-іншому. 

А тепер ‒ ще раз. Проведіть лінію під цими трьома відповідями і дайте ще 

стільки відповідей, скільки зможете. Виконувати завдання потрібно в 

розслабленому стані. Виберіть двох людей, чия думка для вас має значення. 

Запишіть, як би кожний із них охарактеризував вас, відповідаючи на питання 

«Хто ви?». Чи збігаються їхні відповіді з вашими? У чому відмінність? Чому? 

Невідповідність у тому, з якими соціальними стереотипами ототожнюєте 

себе ви, а з якими ототожнюють вас інші люди, може вказувати на джерело 

можливих конфліктів. 

Вправа «Який Я?» (20 хв.). 

А тепер зробіть усе те, що у вправі «Хто Я?», тільки відповідаючи при 

цьому на питання, «Який Я?». 

Проранжуйте характеристики, отримані в результаті виконання двох вправ, 

від найбільш важливої до найменш важливої. 

Визначте, скільки характеристик можна віднести до таких категорій: 

 позитивні (наприклад, розумний, життєрадісний); 

 негативні (наприклад, товстун, зануда); 

 нейтральні (наприклад, чоловік, учитель). 

Скільки вищевказаних категорій характеристик ви віднесли до: 

 фізичних якостей (сила, здоров’я); 

 психологічних особливостей; 

 соціальних ролей. 

Проаналізуйте для себе отримані результати. 
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Вправа «Самоаналіз» (20 хв.). 

Мета: самопізнання, розвиток здібності до самоаналізу 

Учасникам пропонується за 10-бальною системою оцінити свої особистісні 

якості: 

Особистісні риси 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Впевненість           

Щирість           

Здатність подобатися           

Уміння переконувати           

Упертість           

Байдужість           

Агресивність           

Залежність від думки 

оточуючих 

          

 

Запитання для обговорення: 

 Як саме ваші особистісні риси проявляються в різних ситуаціях? 

 Які висновки для себе ви можете зробити, проаналізувавши розвиток 

особистісних рис? 

 Що саме у вашому характері допомагає вам у спілкуванні, а що заважає? 

Інформація для учасників заняття (5хв.). 

Коли ви усвідомите й приймете себе такими, якими ви є, ви отримаєте нові 

можливості для свого розвитку, Кожна ваша якість, кожна риса характеру 

відкриває вам різні можливості. Робота над будь-якою стороною вашої 

особистості неминуче змінює ваш характер, поведінку й особистість у цілому. 

Саме в самому собі, у своїх особливостях ви знайдете ресурси для покращення 

стосунків з оточуючими, а також для особистого росту. 
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Вправа «Сонце» (20 хв.). 

Мета: розвиток самосвідомості, позитивного самосприйняття. 

Учасникам пропонується на вирізаному з кольорового паперу «сонечку» 

написати найбільш сильні сторони свого Я на кожному промінці, а в центрі 

намалювати свій портрет і написати ім’я. 

Запитання для обговорення: 

 Чи легко було визначити свої сильні сторони? 

 Як часто ви звертаєте увагу на ваші сильні сторони, чи частіше помічаєте 

слабкості? 

 Чи допомогла вам вправа краще пізнати інших і самих себе? 

Зворотний зв’язок. Учасники заняття висловлюють свої думки і побажання 

тренеру стосовно проведеної роботи. 

 

Заняття 8 

 

Вправа «Вірш про себе» (15 хв.). 

Мета: застосування метафори для кращого розуміння самого себе, 

розвиток креативності. 

Написати вірш про себе, продовжуючи перші фрази рядків вірша. 

Вірш про себе 

Я ніби пташка, тому що... 

Я перетворююсь на тигра, коли... 

Я можу бути вітерцем, тому що... 

Я ніби мурашка, коли... 

Я склянка води... 

Я почуваю, що я ‒ шматочок танучого льоду... 

Я ‒ прекрасна квітка... 

Я почуваю, що я ‒ скеля... 

Я ‒ стежка... 

Я ніби риба... 
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Я ‒ цікава книжка... 

Я ‒ пісенька... 

Я ‒ миша... 

Я ‒ ніби буква «О»... 

Я ‒ світлячок... 

Я відчуваю, що я смачний сніданок... 

Невже це насправді Я?! 

Усі учасники про черзі зачитують «Вірш про себе» й обмінюються 

враженнями від виконання вправи, думками і почуттями, які виникали підчас 

написання віршу. 

 

Тест «Моя самооцінка» (25 хв.). 

Мета: виявити рівень загальної самооцінки юнаків та дівчат. 

Для виконання тесту використовуемо бланк опитувальника «Моя 

самооцінка».  

Учасникам заняття пропонується заповнити опитувальник, що містить 32 

судження, з приводу яких можливі п’ять варіантів відповідей. 

№ 

з/п Судження 

Дуже 

часто 

4 б. 

Часто 

3 б. 

Іноді 

2 б. 

Рідко 

1б. 

Ніколи 

0 б. 

1 Мені хочеться, щоб друзі 

підбадьорювали мене 
     

2 Постійно відчуваю свою 

відповідальність за навчання 
     

3 Мене хвилює моє майбутнє      

4 Багато хто ненавидить мене      

5 Я менш ініціативний, ніж 

інші 
     

6 Мене хвилює мій психічний 

стан 
     

№ 

з/п Судження 

Дуже 

часто 

4 б. 

Часто 

3 б. 

Іноді 

2 б. 

Рідко 

1б. 

Ніколи 

0 б. 

7 Я боюсь здатися невігласом      

8 Зовнішність інших набагато 

привабливіша, ніж моя 
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9 Я боюсь виступати з 

промовою перед 

незнайомими людьми 

     

10 Я часто роблю помилки      

11 Шкода, що я не вмію 

говорити з людьми, як слід 
     

12 Шкода, що мені не вистачає 

впевненості у собі 
     

13 Я хотів би, щоб інші люди 

частіше схвалювали мої дії 
     

14 Я занадто скромний      

15 Моє життя марне      

16 Багато хто неправильно 

думає про мене 
     

17 Мені нема з ким поділитись 

своїми думками 
     

18 Люди чекають від мене 

забагато 
     

19 Люди не дуже цікавляться 

моїми досягненнями 
     

20 Я трохи соромлюсь      

21 Я відчуваю, що багато людей 

не розуміють мене 
     

№ 

з/п Судження 

Дуже 

часто 

4 б. 

Часто 

3 б. 

Іноді 

2 б. 

Рідко 

1б. 

Ніколи 

0 б. 

22 Я не відчуваю себе в безпеці      

23 Я часто хвилююсь, та 

даремно 
     

24 Я почуваю себе ніяково, коли 

входжу до кімнати, де вже 

сидять люди 

     

25 Я почуваю себе скуто      

26 Я відчуваю, що люди 

говорять про мене за моєю 

спиною 

     

27 Я впевнений, що люди майже 

все сприймають легше, ніж я 
     

28 Мені здається, що зі мною 

має статись якась прикрість 
     

29 Мене непокоїть думка про те, 

як люди ставляться до мене 
     

30 Шкода, що я не дуже 

комунікабельна людина 
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31 У суперечках я висловлююсь 

тільки тоді, коли впевнений у 

своїй правоті 

     

32 Я думаю про те, чого чекає 

від мене клас 
     

 

Обробка результатів 

Для виявлення рівня самооцінки потрібно додати бали за всіма 32 

судженнями: 

 від 0 до 25. Свідчить про високий рівень самооцінки, за яким людина, як 

правило, не обтяжена «комплексом неповноцінності», правильно реагує на 

зауваження і рідко піддає сумніву власні дії; 

 від 26 до 45. Свідчить про середній рівень самооцінки, коли людина рідко 

страждає від «комплексу неповноцінності» й лише іноді намагається 

підлаштуватись під думку інших; 

 від 46 до 128. Вказує на низький рівень самооцінки, за яким людина болісно 

сприймає критичні зауваження на свою адресу, намагається завжди зважати 

на думку інших і часто страждає від «комплексу неповноцінності». 

Вправа на активізацію «Біп» (5 хв.). 

Мета: розвиток навичок соціальної перцепції і тактильного контакту. 

Учасники заняття сідають у тісне коло, щоб між сусідами не залишалося 

вільного місця. Один із них із зав’язаними очима декілька разів обертається 

навколо себе, після чого наближається до тих, хто сидить у колі, і «всліпу» сідає 

комусь на коліна. Той, на чиї коліна сів учасник, говорить зміненим голосом: 

«Біп!». Завдання учасника з зав’язаними очима ‒ вгадати по голосу, на чиїх 

колінах він сидить. 

 

Вправа «Перше враження групи про мене» (15 хв.). 

Дана вправа розрахована на отримання інформації про те, що думають про 

особистість кожного учасники групи. У результаті кожний член групи зможе 
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порівняти свою думку про себе і думку про нього одногрупників, що якісно 

вплине на формування адекватної «Я-концепції». 

 

Вправа «Групова характеристика» (20 хв.). 

Кожний учасник приколює собі на спині аркуш паперу. У процесі вільного 

переміщення по кімнаті один одному учасники мають написати декілька фраз 

про те, якою йому здається дана людина з точки зору рис характеру, поведінки 

та інших якостей. На завершення роботи члени групи знімають аркуші з 

груповою характеристикою. 

Виділяється достатня кількість часу для того, щоб члени групи могли 

проаналізувати групову характеристику на себе і зіставити її з особистими 

уявленнями про себе. Необхідно відзначити подібність і відмінність у 

характеристиках. 

Обговорення вправи: кожний член групи має висловитися про результати 

своєї роботи, про ті відкриття, які вдалось зробити на шляху самодослідження та 

самопізнання.  

 

Вправа «Концентричні кола» (15 хв.). 

Мета: розвиток самосвідомості та позитивного ставлення до себе. 

Учасники заняття, розбившись на пари, об’єднуються в дві групи. Перша 

група створює внутрішнє коло, друга ‒ зовнішнє. Усі повертаються один до 

одного обличчям. Учасники, спілкуючись у парах, продовжують незакінчені 

речення. 

1. Мені подобається у моїй зовнішності... 

2. Мої найбільші досягнення... 

3. Мені б хотілося... 

4. Моя ціль у житті... 

5. Ти досягнеш своєї мети, тому що... 

Після обговорення кожного речення учасники зовнішнього кола роблять 

крок вліво, таким чином створюючи нові пари. 
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Вправа «Спостереження» (15 хв.). 

Учасники заняття дають письмову відповідь на таке питання: «Чи не 

властиво людині помічати в інших те негативне, що властиве їй самій?». 

Проаналізувати відповідь на власному прикладі. 

Зворотний зв’язок. Учасники заняття висловлюють свої думки і побажання 

тренеру стосовно проведеної роботи. 

 

Заняття 9 

 

Комплекс динамічних вправ (15 хв.). 

Мета: психоемоційний настрой учасників на роботу, гармонізація енергії, 

створення умов для позитивного настрою, налаштування учасників заняття на 

потрібний робочий стан. 

КДВ має п’ять періодів. На кожний період відводиться 2-3 хвилини. 

1. Потрібно стати прямо і максимально розслабити тіло. Дихайте через 

ніс якомога глибше. Не потрібно працювати, як насос, ваше дихання має бути 

хаотичним і достатньо швидким. Концентруйтеся тільки на своєму диханні. Тіло 

при цьому може почати рухатися, не заважайте йому. Рухи можуть бути в будь-

якому положенні. 

2. Не лякайтеся: задача цього періоду – стати несповна розуму. Ви 

можете робити все, що завгодно: кричати, стрибати, трястись, сміятися, плакати. 

Не контролюйте себе! Навпаки, старайтесь підсилити те, що вам хочеться 

робити. Робіть все якомога енергійніше, намагайтесь перетворитися на згусток 

енергії. 

3. Станьте прямо й підніміть руки вгору. Почніть підстрибувати і 

викрикувати звук «ху». При цьому у вас має створюватися відчуття, що звук 

різко падає вниз живота. Під час вигуку намагайтеся викинути із себе всі 

негативні емоції, усе те, що вам заважає, вичерпати себе «до дна». Виконуйте це 

якомога енергійніше. 

4. Різко зупиніться. Нерухомо залишайтеся в тому положенні, у якому 
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ви зупинилися. Зберігайте повну нерухомість. Спрямуйте свою увагу всередину 

себе. Прислухайтеся до того, що відбувається всередині вас. Не намагайтеся 

відшукати в собі щось незвичайне, а просто станьте стороннім спостерігачем. 

5. Почніть легко танцювати, крутитися, наспівувати. Відчуйте спокій і 

звільнення від внутрішньої напруги. Вправа повторюється на початку кожного 

заняття. 

 

Вправа «Обмін думками» (15 хв.). 

Мета: аналіз слабких сторін особистості, оцінка можливості їх 

використання для саморозвитку. 

Учасники заняття діляться своїми думками стосовно можливостей 

використання своїх слабких сторін для удосконалення особистості. 

 

Вправа «Усвідомлення життєвої кризи» (30 хв.) 

Мета: розвинути вміння переборювати труднощі в різних складних 

ситуаціях; набути навиків поведінки під час кризи; розвинути вміння працювати 

з внутрішніми конфліктами. 

Учасникам пропонується згадати три кризи, які вони пережили у своєму 

житті. Після потрібно зробити вільний малюнок кожної з них, виражаючи 

відчуття, яких зазнали підчас кризи. Готові малюнки кладуться перед собою 

відповідно до хронології подій. 

Треба вдивитися в малюнки та відчути їх. Розгляньте кризу як перехід між 

двома фазами вашого розвитку. Спробуйте побачити в кожній кризі новий 

життєвий імпульс, нову рису вашої особистості, яка, народжуючись, прокладає 

собі шлях. Тепер усвідомте й запишіть усе те, що у вас народилося нового, і 

дайте відповідь на запитання: 

 Яким чином ви зустрічали кризу? 

 Чи намагалися ви її ігнорувати? 

 Чи підсилювали біль, який виникав, чи чіплялися за старі звички? 

 Чи переживали ви різні кризи по-різному? 
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 Чи було у вас достатньо мужності перед кризою? 

Для подальшої роботи формуються пари, у яких проходить обговорення 

питань. Дана вправа може викликати сильні й цінні для розвитку особистості 

переживання. Після цього організовується загальногрупове обговорення. 

 

Міні-лекція «Криза – найважливіший урок в житті людини» (10 хв.). 

Криза означає, що існуючий порядок руйнується, а новий, можливо, більш 

досконалий, займає нове своє місце. У період між старим і новим порядком 

виникають переживання, біль, втрата раціональності. Але це природний процес, 

оскільки життя ‒ це шкала, а кризові ситуації ‒ найважливіші уроки на ній. Тому 

прийняття криз є найбільш практичним способом бути вільним й у важкій 

ситуації. Емоційна реакція має перейти в усвідомлену. Криза ‒ це точка втрати 

рівноваги у внутрішньому світі, у поведінці, в стосунках з людьми. Криза ‒ це 

точка, коли людині легше всього змінити своє життя, це період, коли людина 

швидше всього розвивається. Важко радіти, коли попадаєш у кризу. Але якщо 

можливість саморозвитку і самореалізації важливіша для людини, ніж 

збереження внутрішнього спокою, то криза може стати для неї захоплюючим і 

цінним досвідом. 

 

Вправа «З чим би ви порівняли своє життя?» (15 хв.). 

Відповідаючи на це питання, учасники можуть уявити його як ріст дерева. 

Як би вони відчували зміни в своєму житті, коли були б деревом? У житті дерева 

також є свої події ‒ у нього з’являються нові пагони, воно скидає листя восени, 

може потрапити в засуху, і листя його пожовтіє, а гілки стануть ламкими (але 

підуть дощі, і весною воно знову вкриється листям). Що зараз у вашому житті ‒ 

весна, літо, засуха чи дощі? 

Учасники мають асоціювати себе з деревом. Мають відчути чуттєвий зміст 

свого життя, побачити свою перспективу. 

Тренер надає можливість бажаючим поділитися своїм досвідом. Орієнтує 

їх на прийняття реальних речей, що проходять у житті кожного. 
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Вправа «Прийняття» (30 хв.). 

Мета: формування психічного підґрунтя для прийняття неприємностей, 

що виникають у житті. 

Подумайте про щось з вашого життя, до чого ви відчуваєте вдячність. Це 

може бути присутність коханої людини, ваш талант, красива природа чи квітка. 

Уявіть це чітко і яскраво, подумайте про те, що це вам дає, чого ви можете від 

цього навчитися. 

Зараз подумайте про щось чи когось, але обов’язково це має бути 

неприємність, якої ви хочете уникнути. Уявіть це чітко, відчуйте свою емоційну 

реакцію. Не чиніть опір реакціям. Прослідкуйте, в чому виражається ваше 

неприйняття. Це неприйняття на рівні тіла, розуму, емоцій чи відчуттів? 

Поверніться подумки до того об’єкту, який викликає вдячність. Уявіть собі 

його ще раз, подумайте про нього і як можна повніше усвідомте ваше прийняття. 

Тепер зверніться знову до неприємної ситуації з тим типом прийняття, яке 

у вас щойно виникло. Уявіть часовий (миттєвий) характер неминучості цієї 

неприємності. Пам’ятайте, що той самий світ, який приносить задоволення, 

здатний приносити й неприємності. Допустіть до себе установку свідомого, 

наміченого прийняття. 

Для подальшої роботи формуються діади, у яких здійснюється 

обговорення отриманого досвіду.  

 

Вправа «Угода з самим собою» (15 хв.). 

Кожному члену групи потрібно скласти угоду з самим собою. 

В угоді відмітити: 

 сторони своєї особистості, які вимагають перебудови; 

 викласти намічені зміни, які стосуються сім’ї, роботи, спілкування тощо. 

Зворотний зв’язок. Учасники заняття висловлюють свої думки і побажання 

тренеру стосовно проведеної роботи. 
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Заняття 10 

 

Вправа «Психологічна дистанція» (10 хв.). 

Мета: визначення психологічно комфортної дистанції спілкування з 

різними співбесідниками. 

Учасники встають у дві шеренги один проти іншого на відстані приблизно 

3 м таким чином, щоб кожен знайшов свою пару в протилежній шерензі. За 

сигналом ведучого учасники повільно наближаються один до одного. Коли один 

з учасників відчуває, що відстань достатня для спілкування і подальше 

наближення може викликати дискомфорт, він жестом руки зупиняє напарника і 

говорить: «Стоп». Далі шеренги зміщуються відносно один одного на одну 

людину (крайні учасники при цьому переходять в другу шеренгу) і цикл 

повторюється. 

Запитання для обговорення: 

 Яка дистанція спілкування виявилася найбільш комфортною? 

 Наскільки це залежить від співрозмовників, зокрема, від їх статі? 

 Які емоції виникають, коли дистанція виявляється більш-менш комфортною? 

 

Модельована ситуація «Цигарка» (10 хв.). 

Мета: продемонструвати негативний вплив тиску з боку оточующих. 

Тренер запрошує одного з учасників і пропонує йому взяти участь у 

модельованій ситуації. 

Модельована ситуація: «Зустрілися дві подруги. Одна з них (тренер) 

розповідає цікаву історію про «чудо-сигарету», яку їй вчора пощастило отримати 

від друга. Пропонує разом її спробувати, обіцяючи неймовірні відчуття й 

відкриття чогось нового й загадкового». 

У розігруванні модельованої ситуації важливо якомога реальніше 

відтворити бажання вплинути, переконати, здійснюючи психологічний тиск на 

подругу й маніпулювання. 
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Запитання для обговорення: 

 Чи важко було відмовити кращій подрузі? Чому? 

 Які саме засоби маніпулювання були застосовані? 

 Що допомогло у відстоюванні власної позиції? 

Інформаційне повідомлення «Кордони» (20 хв.). 

Мета: ознайомлення з поняттям «кордони». 

Система зовнішніх кордонів дозволяє вирішувати питання дистанції, яку 

ми хочемо утримувати щодо світу та інших людей. Внутрішні кордони 

оберігають наші почуття, думки, цінності. Людині важливо ще з дитинства 

вчитися визначати кордони і дотримуватися їх. 

Деякі наші «кордони» є від народження, а деякі формуються протягом 

життя. Вони необхідні кожному для збереження психічного та фізичного життя. 

Коли наші кордони порушуються, ми починаємо «боротьбу-захист» або 

хворіємо. 

Кордони встановлюються для нашої безпеки, а також, щоб лімітувати наші 

дії. 

Поділяють кордони на декілька видів. 

1. Фізичні. Першим кордоном є людська шкіра, яка надає тілу характерний 

вигляд. Крім того, існують ще просторові кордони, які окреслюють можливу чи 

неможливу для прийняття фізичну близькість. Просторові кордони визначаються 

індивідуальними перевагами, ступенем близькості стосунків і культурними 

нормами. 

2. Інтелектуальні. Здорові інтелектуальні кордони дозволяють нам вірити 

власним спостереженням. Завдяки ним ми можемо довідатись, чого прагнемо й 

чого потребуємо, а також чого ми хочемо й що для нас зайве. Завдяки здоровим 

інтелектуальним кордонам ми не плутаємо наші прагнення з прагненнями інших 

людей. Еластичні інтелектуальні кордони роблять можливим сприйняття нами 

інформації із зовнішнього світу, її аналіз та утвердження або сприйняття її за 

«свою». 
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3. Духовні. Вони встановлюють для людини певні обмеження й одночасно 

вчать відповідальності. Здорові духовні кордони вимагають від людини 

постійного перебування на боці правди та постійної ауторефлексії стосовно 

ієрархії цінностей та системи переконань. 

Людина, яка не має здорових кордонів, не сприймає кордони інших. 

Вплив «якості» кордонів на стосунки з іншими людьми можна символічно 

уявити наступним чином: 

1) непорушна система кордонів: 

 свідоме налагодження стосунків; 

 свідоме переживання близькості; 

 задоволення від перебування з людьми; 

 почуття безпеки, повага до чужих кордонів; 

 уміння говорити «ні»; 

2) брак кордонів: 

 проблема в контактуванні з людьми; 

 прийняття ролі агресора або жертви; 

 порушення чужих кордонів; 

 відчуття загрози й брак захисту; 

 брак уміння говорити: «ні». 

3) пошкоджена система кордонів: 

 провокування конфліктів; 

 частковий захист; 

 проблема з дотриманням кордонів інших людей (вторгнення); 

 неповне почуття безпеки; 

 уміння говорити «ні» іноді, в певних ситуаціях. 

4) мури замість кордонів (виникають у результаті попередніх травм, 

можливо, в дитинстві): 

 почуття ізоляції; 

 брак інтимності; 
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 самотність; 

 говорити «ні» в будь-якій ситуації. 

Таким чином, кордони виконують дві функції: захищають й обмежують 

одночасно. Якщо ви не хочете, щоб вас били, ніколи нікому не дозволяйте себе 

вдарити. Якщо у вас недостатньо грошей, щоб позичати друзям, чи ви не бажаєте 

потім вести неприємні розмови з приводу повернення грошей, встановіть собі 

правило не позичати. Коли у вас попросять, потрібно пояснити це, і не буде 

ніякої незручності. Потрібно сказати з посмішкою: «Моя політика ‒ не позичати 

гроші нікому», ‒ все, тема закрита. До вас не прийдуть ще раз і не попросять 

знову, тому що ви встановили кордони. 

Фрази: «Я б хотіла, щоб ви не палили в моєму домі», або «Я не позичаю 

свої речі» не є образливими, але допомагають вам чітко окреслити власні 

кордони. Ви не зобов’язані надавати друзям звіт про свій щомісячний бюджет чи 

дозволяти комусь брати свій одяг. Усе залежить від вас самих, і вам вирішувати, 

які потрібно встановити кордони, щоб захистити себе. Подумайте про те, чого 

хочете і чого не хочете в житті. Якщо у вас є набір певних правил, ви встановили 

власні кордони, вони вам будуть служити. 

А тепер подумайте, які саме кордони ви хотіли б встановити, як далеко 

передбачаєте зайти? 

Обговорення. 

 

Рольова гра «Проблемна ситуація» (50 хв.). 

Мета: усвідомлення поняття «кордони» через рольову гру. 

Учасники об’єднуються в чотири групи. Кожній групі дається завдання 

придумати проблемну ситуацію взаємодії старшокласника з різними людьми. За 

допомогою рольової гри зобразити типову модель поведінки, якщо в нього: 

 непорушна система кордонів; 

 пошкоджена система кордонів; 

 брак кордонів; 

 мури замість кордонів. 
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Запитання для обговорення: 

 Які фактори впливали на поведінку головного героя? 

 Як поведінка головних героїв впливала на взаємини з оточуючими? 

 Що сприяло впевненості в поведінці? 

Вправа «Два списки» (20 хв.). 

Мета: визначення самоставлення й очікувань щодо ставлення з боку 

оточення. 

Потрібно скласти два списки: як ти хочеш, щоб поводилися з тобою (твій 

захист), і як ти хотів би ставитися до самого себе (твої кордони). 

Як я хочу, щоб ставилися до мене 

Напиши, як би ти хотів, щоб до тебе ставилися інші ___________________ 

_____________________________________________________________________

_ 

Як я буду ставитися до самого себе 

Напиши, як ти збираєшся ставитися до самого себе ____________________ 

_____________________________________________________________________

_ 

 

Зворотний зв’язок. Учасники заняття висловлюють свої думки й 

побажання тренеру стосовно проведеної роботи. 

 

Заняття 11 

 

Міні-лекція «Почуття в нашому житті» (20 хв.). 

Мета: продемонструвати роль почуттів у нашому житті, необхідність їх 

вираження з метою створення дружніх стосунків. 

Емоції супроводжують нас усе життя, вони виражають наше ставлення до 

себе, інших людей та оточуючого світу. Однак, дуже часто ми можемо бачити, 

що люди не вміють виражати свої почуття, вважають їх недоречними, 
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намагаються їх приховати. Зрозуміло, що такої самої поведінки вони очікують і 

від інших. 

У житті ми часто стикаємося з ситуацією, коли людині, яка перебуває під 

впливом сильних емоцій, радять не хвилюватися.  

1. Коли ми в розпачі, нам кажуть: «Припини, вище голову», «Тримайся», 

«Це не варто сліз». 

2. Тому, хто страждає, кажуть: «Не плач. Подумай про щось приємне». 

3. Тому, хто сердиться: «Заспокойся, не варто злоститися. Будь 

об’єктивним».  

4. Тому, хто радіє: «Не кажи «гоп». 

Іншою проблемою є те, що чим ближчою для нас є людина (у прямому та 

переносному значенні), тим важче говорити їй про свої почуття. Крім того, нам 

легше виражати ті почуття, які переживалися в минулому, намовляти інших до 

ігнорування, пригнічення чи відкидання своїх емоцій. 

Почуття любові, кохання, прихильності до інших людей, а навіть злості ‒ 

усе це є для людини цінним досвідом. 

У нашому суспільстві існує думка, що почуття заважають подоланню 

труднощів, які виникають під час спілкування. Вважається, що чим більш 

раціонально, логічно й об’єктивно поводиться інша особа, тим краще вона вміє 

спілкуватися. Напевно, саме тому існує стереотип ‒ ясно й чітко висловлювати 

свої думки. Щодо почуттів, то ми рідко прагнемо чітко і ясно їх виражати. 

Коли хтось не усвідомлює своїх почуттів, не приймає або не вміє їх 

виражати, він проявляє їх таким чином: 

1) навішує ярлики;  

2) вдається до звинувачень. 

Чим більше почуття стосуються мене тут і зараз, тим важче про них 

говорити. Іншими словами, казати про те, що Марійка відчувала колись до 

Іванка, який відсутній під час розмови, значно легше, ніж про те, що я відчуваю 

в дану хвилину до тебе. 
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Емоції та переживання є нормальними й природними. Людина, позбавлена 

емоцій, була б подібна до механізму. 

Існує щонайменше чотири способи конструктивного вербального 

(словесного) вираження почуттів. 

1. Називання або опис своїх почуттів: «Я злий», «Я стурбований», «Я маю 

до тебе теплі почуття». Дуже часто ми не маємо слів для вираження своїх 

почуттів. Тоді можемо скористатися 2-4 способами. 

2. Використання порівнянь, метафор: «Почуваюся, як новонароджений», 

«У мене, немов крила виросли», «У мене душа співає». 

3. Використання фразеологізмів, крилатих висловів. 

4. Опис дій, до яких я хочу вдатися в зв’язку з тим, що переживаю: «Я так 

хочу притулити тебе», «Я хотіла б підійти до тебе», «У мене виникло бажання 

накричати на тебе». 

Більшість людей не прислухається до своїх почуттів і повністю не 

усвідомлює їх. Коли ми починаємо їх описувати, то можемо краще їх 

усвідомити. При цьому слід пам’ятати, що для конструктивного вираження своїх 

переживань краще використовувати фрази з початком «Я...», «Мені...», «Мій...» і 

далі описувати свої почуття у зв’язку із ситуацією, яка переживається тут і 

тепер. При цьому варто пам’ятати, що ми виражаємо власні почуття, а не 

оцінюємо особистість іншої людини. Тому для успішного спілкування варто 

уникати ярликів та звинувачень. 

Дехто соромиться виявити свої позитивні почуття, дехто має труднощі в 

прояві їх певним людям (ровесникам, жінкам, авторитетам). Ті, хто не звик 

виражати свої позитивні почуття, часто мотивують це тим, що людина, до якої 

вони відчувають, і так знає про них або відчуває це інтуїтивно. Іншим 

поширеним поясненням є думка, що коли ми говоримо голосно про почуття, 

вони можуть зникнути. 

Усе це є перебільшенням і заважає людині самовиражатися. Чим частіше 

ми виражаємо позитивні почуття, тим частіше їх переживаємо. Однак, 
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вираження позитивних почуттів може стати важким обов’язком, якщо ми дійсно 

їх не переживаємо. 

Іноді люди обмежують багатогранність почуттів, коли описують їх 

стандартними фразами. На щастя, є багато відтінків позитивних почуттів і 

велика кількість слів для вираження: 

 мені подобається те, що ти зробив; 

 я довіряю тобі; 

 я вражений твоїм подарунком; 

 мені цікаво з тобою. 

Більшість людей має тенденцію повторювати вчинки, які викликали в 

інших позитивні почуття. Ініціатива у вираженні своїх позитивних почуттів і 

думок у ситуаціях, де ніхто не змушує нас до цього, стає нашим внеском у те, 

щоб світ став добрішим. 

 

Вправа «Мені подобається твій...» (20хв.). 

Створіть тісне коло. Кожен з учасників повинен сказати двом членам 

групи, яких він обере, речення про їхню зовнішність: «(ім’я)... мені подобається 

твій (твоя)...». 

Після цього кожен учасник має сказати двом іншим, яких він вибере, що в 

їхній поведінці або рисах характеру їм подобається. 

Обговорення: 

 Що ти почував, коли говорив приємні речі іншим? 

 Що ти почував, коли чув приємні речі про себе? 

 Що було зробити легко, а що важко? 

 

Вправа «Ти мені дуже потрібний» (20хв.). 

Залишіться в тісному колі. Кожен з учасників почергово має сказати двом 

вибраним членам групи речення, у якому є слова: «Ти мені дуже потрібний». 

Висловлювання повинно бути щирим. Під час виконання вправи дивіться у вічі 

один одному. 
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Обговорення: 

 Чи важко було висловлюватися? 

 Чи важко було прийняти висловлювання? 

 Які були труднощі? 

 

Міні-лекція «Невербальне вираження почуттів» (15 хв.). 

Ми передаємо інформацію не тільки словами, а й через зовнішній вигляд, 

манеру одягатися, пози, фізичну напругу, вираз обличчя, контакт, рухи рук і тіла, 

тон голосу, відстань під час спілкування. За даними досліджень, вербальний 

контакт містить менше 35% інформації, яка передається, а невербальний ‒ понад 

65%. 

Тому для успішності спілкування варто звернути увагу й на вираз обличчя, 

жестикуляцію, пози, тембр голосу. 

Серед невербальної інформації найінформативнішими є вираз обличчя й 

звучання голосу. Наприклад, усмішка свідчить про доброзичливість, готовність 

до співпраці й прийняття. Зоровий контакт є частішим у людей, які люблять 

один одного. Тон голосу точно передає емоційне ставлення. 

Часто нам буває важко довідатися про те, що почуває інша особа. Говорить 

одне, а робить інше; здається, любить тебе, але ніколи цього не скаже. Відчуття 

дискомфорту в спілкуванні саме тому часто і виникає, що невербальна і 

вербальна інформації мають різний зміст, одне й те саме почуття можна 

передати різними способами. Наприклад, злість може проявлятися сильними 

різкими рухами тіла або навпаки, повним скам’янінням. Рум’янець може бути 

ознакою розгубленості, присоромленості чи злості. 

Крім того, кожна суспільна група, національна чи етнічна єдність виробляє 

свої невербальні сигнали та їх значення. 

Важливо звертати увагу та вміти вловлювати невербальні сигнали, 

особливо у випадках, коли вони вступають у протиріччя з вербальною 

інформацією. Наприклад, батько кричить на сина з вимогою встановлення в домі 

тиші, учитель каже, що завжди має час для розмови з учнями й дивиться на 
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годинник; приятель каже: «Я ціную тебе», ‒ але тон голосу і вираз обличчя 

свідчать про інше. 

Отримуючи інформацію, яка містить у собі таку суперечність, ми 

переважно віримо в істинність невербальної комунікації, бо тут важче збрехати. 

Підсумовуючи, можна сказати, що невербальна інформація несе більше 

вираження почуттів, ніж вербальна, однак, вона не є однозначною й очевидною і 

часто важко вловити її зміст. Тому для успішної комунікації з іншою людиною 

важливо, щоб вербальний і невербальний зміст інформації збігалися. 

 

Вправа «Гра в карти» (30 хв.). 

Сядьте в коло на підлозі. Роздайте колоду карт таким чином, щоб усі мали 

їх в однаковій кількості, а ще як мінімум три залишилося в центрі кола 

сорочками догори. Виграє той, хто найшвидше позбудеться всіх своїх карт, 

правильно називаючи емоції, які виражають інші гравці. Починає той, хто сидить 

зліва від ведучого, який роздавав карти. Він кладе одну зі своїх карт сорочкою 

догори й невербально виражає почуття. Усі перевіряють, чи мають карту, яка 

відповідає цьому почуттю. Якщо так, то кладуть карту або карти перед собою 

сорочкою догори. Якщо ні ‒ пасують. Коли всі виклали свої карти ‒ їх 

перевертають. Якщо хоч одна карта збіглася з картою даного гравця, він їх 

збирає і кладе вниз під колоду. Ті гравці, які не вгадали, забирають свої карти 

назад і беруть із колоди стільки карт, скільки виклали перед собою. Якщо жоден 

з учасників не поклав тієї самої карти, що і гравець ‒ «демонстратор емоції», це 

означає, що він погано впорався зі своїм завданням, тому він бере свою і 

штрафну карту з колоди. Інші гравці забирають свої карти і не беруть з колоди. 

Якщо в тебе дві або три карти того самого почуття, ти маєш зіграти всіма 

одночасно, але якщо програєш, то береш і відповідну кількість штрафних. 

Значення карт: 

2 ‒ задоволення;  

3 ‒ сором;  

4 ‒ байдужість;  
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5 ‒ страх;  

6 ‒ розчарування;  

7 ‒ самотність;  

8 ‒ сум, смуток;  

9 ‒ злість;  

10 ‒ надія;  

валет ‒ щастя;  

дама ‒ радість;  

король ‒ тепло;  

туз ‒ кохання. 

Зворотний зв’язок. Учасники заняття висловлюють свої думки й 

побажання тренеру стосовно проведеної роботи. 

 

Заняття 12 

 

Міні-лекція «Стилі спілкування. Асертивність та асертивна поведінка» 

(15 хв.). 

Мета: дати уявлення про стилі поведінки. Показати переваги впевнено 

гідного стилю і виробити навички такої поведінки. 

Спілкуючись із людьми, ви напевно мали можливість спостерігати, як по-

різному вони поводяться, коли від них щось вимагається, про щось їх просять, 

або кричать на них.  

Дехто з нас намагається захистити себе, кричить та погрожує, таким чином 

відстоюючи своє «Я» та своє небажання робити так, як йому вказують, дехто ‒ 

слухняно робить те, що від нього вимагають, покірно вислуховуючи крики, 

виконує всі доручення, а на задоволення своїх потреб не має часу. Така людина 

дратується, ображається, але не сміє висловити незадоволення, бо вважає, що 

цим відштовхне від себе інших. І, нарешті, є люди, які, спілкуючись з іншими, 

вміють гідно вирішувати складні ситуації, не принижуючи себе і не ображаючи 

інших. 
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Який стиль переважає у твоїй поведінці? Щоб краще це зрозуміти, 

пропоную розіграти таку сценку. 

 

Вправа «Позич мені підручник» (20 хв.). 

У вправі можуть брати участь від 2 до 6 осіб, а інші спостерігають. 

Учень приходить до однокласника, щоб позичити підручник з математики. 

I ситуація. Заходить у квартиру, не привітавшись, кричить, звинувачує 

вчительку. Вимагає підручник. 

II ситуація. Невпевнено стукає. Стоїть на порозі. Соромиться ввійти. 

Вибачається, випрошує підручник. 

III ситуація. Стукає, вітається. Увічливо пояснює, що йому потрібний 

підручник для уроку й обіцяє повернути його за годину. 

Поведінку господаря заздалегідь можна не обговорювати. Це дасть 

можливість спостерігати, який стиль вибере учасник, що виконує роль 

господаря, й обговорити, наскільки така поведінка притаманна йому в реальному 

житті. 

Обговорення: 

 Як ти почувався у своїй ролі? 

 и приємно тобі було спілкуватися з...? 

 Який стиль спілкування тобі сподобався більше? Чому? 

 

Міні-лекція «Стилі спілкування. Асертивність та асертивна поведінка» 

(продовження) (20 хв.). 

Перший стиль поведінки ми називаємо агресивним. З агресивністю в 

різноманітних її варіаціях ми стикаємося щоденно. Вона виявляється як 

зверхність, гнів, демонстративність, ревнощі, заздрість, скупість, ненависть, 

демонстрація сили. 

Агресивна поведінка має тенденцію переростати в пасивно-покірливу 

(другий стиль), якщо виявляється, що супротивник є сильнішим: фізично, 

психічно, має більшу владу. Тоді всю агресію людина спрямовує на себе, що 
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призводить до різних захворювань (виразка шлунку, неврози, серцево-судинні 

захворювання). Можливе також переростання пасивно-покірливої поведінки в 

агресивну у відповідних обставинах. 

Люди, які найчастіше використовують ці два стилі поведінки, схильні до 

маніпулювання іншими, прагнуть досягти свого, застосовуючи тиск, силу чи 

слабкість, беззахисність. Це демонструвала сценка. 

Психологічним поясненням обох цих стилів є негативна думка про себе, 

постійний страх, що тебе ніхто не любить. Така людина бачить у собі стільки 

негативне, передовсім сама себе не любить, не впевнена у своїх силах. Тому вона 

самостверджується за рахунок іншого, принижує його або, якщо це не вдається, 

принижується сама. 

Третій стиль поведінки називається асертивним, або впевнено-гідним. 

Асертивна поведінка означає безпосереднє, щире та рішуче вираження 

іншій людині своїх почуттів, прав, думок і прагнень з повагою до прагнень і 

думок іншого. Асертивна поведінка, на відміну від агресивної, передбачає, що 

людина захищає свої права і не претендує на порушення прав іншої людини. 

Вона відрізняється від пасивно-покірливої поведінки тим, що захищає себе та 

свої права без зайвого занепокоєння, неагресивно, але рішуче. Асертивна 

поведінка ‒ це тип відносин «я в порядку ‒ ти в порядку». 

Щоб навчитися поводитись асертивно, потрібно вміти відстоювати свої 

права, бо, якщо цього не зробиш, то інші почнуть вирішувати ‒ що ж людина 

повинна зробити, як вона повинна жити. У такому випадку людина перестане 

бути собою. Асертивність глибоко пов’язана з почуттям власної гідності та 

самоповаги. Тому, якщо ти не впевнений, чи є твоя поведінка асертивною, 

перевір, чи збільшує вона, хоча б частково, твою самоповагу. Якщо це так, то 

твоя поведінка є асертивною. Асертивність не є вродженою, діяти гідно можна 

навчитися. 
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Інформаційне повідомлення «Як навчитися бути асертивним» (15 хв.). 

Мета: поінформованість щодо розвитку навичок асертивної поведінки. 

Чи пригадуєте ви періоди життя, подібні до суцільної рутини? Ви нічого не 

встигаєте, повинні виконати неймовірну кількість різних справ. У результаті ‒ 

стрес, незадоволення собою і своєю роботою, роздратування. 

Багато обов’язків ми беремо на себе тільки через те, що не вміємо сказати 

«ні». Тоді наше життя перетворюється на хаос. З усіх сторін виникають якісь 

невідкладні проблеми. Необхідно зробити масу справ, задовольнити чиїсь 

вимоги, завершити те, що було намічено, і так без кінця. Ми втрачаємо енергію й 

час, і в нас майже не залишається сил на те, про що ми найбільше повинні були б 

потурбуватися. Коли сад заростає бур’янами, страждають квіти. Коли 

повсякденність черезмірно перевантажена, страждає наша здібність радіти 

життю. 

Вправляйтеся в тому, щоб говорити «ні». 

«Ні», яке ви використовуєте належним чином, справді може служити 

життєтворчості. Воно очищає простір, в якому в нас з’являється можливість 

сказати «так» усьому, що цього заслуговує. Ми ніби прополюємо сад і 

звільняємо місце квітам, для яких він призначений. 

Подруга вже годину надокучає вам по телефону, хоча саме зараз вам 

потрібно готуватися до завтрашнього важливого виступу на науковій 

конференції. І вам незручно припинити цю розмову, але чим далі продовжується 

розмова, тим більше ви усвідомлюєте, що підготовка до конференції 

переноситься на нічний час. І не завадило б виспатися перед важливою подією в 

житті... Можливо, краще було б сказати: «Я буду щаслива з тобою 

поспілкуватися після мого виступу, завтра ми обговоримо все – все-все.., а зараз, 

на жаль, доведеться припинити нашу розмову». 

Кожного разу, коли говорите «ні», усвідомте, чому або кому ви тим самим 

сказали «так». Наприклад, «так» ‒ улюбленому заняттю, «так» ‒ своєму 

внутрішньому спокою під час майбутньої розмови з тією ж подругою. Записуйте 

свої «ні» й поруч із ними записуйте ті «так», які ви змогли сказати в результаті. 
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У багатьох ситуаціях «ні» є кращим за «так»: «ні, сьогодні я не піду в кіно» 

(«так» спокійному вечору й ранньому сну). 

Трапляється, що сказати впевнено «ні» не так вже й просто. 

 

Мозковий штурм «Чому нам важко сказати «ні»?» (15 хв.). 

Мета: усвідомлення учасниками мотивів невпевненої поведінки в ситуації 

тиску з боку оточення. 

За допомогою мозкового штурму учасники називають причини невміння 

впевнено сказати «ні» в ситуації психологічного тиску з боку оточення: 

 незручно; 

 страх погіршити стосунки; 

 небажання виглядати невдячним, невихованим; 

 через почуття меншовартості; 

 страх залишитися самотнім; 

 небажання протистояти; 

 невпевненість у власних переконаннях; 

 незнання власних потреб, бажань, інтересів; 

 «Інші подумають, що мені байдуже». 

Завершуючи обговорення, ведучий ознайомлює учасників з «Кодексом 

асертивності». 

Кодекс асертивності 

Ти маєш право: 

 на повагу з боку інших людей; 

 самому вирішувати, що тобі необхідно; 

 просити те, що тобі необхідно; 

 мати свою думку; 

 плакати; 

 робити помилки; 

 сказати «ні», не почуваючи себе винним за це; 
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 заявляти про свої потреби; 

 встановлювати свої власні пріоритети; 

 висловлювати свої почуття; 

 висловлюватися на свою користь, не почуваючи себе егоїстом; 

 змінювати свою думку; 

 не залежати від схвалення інших. 

Ведучий. У міру того, як ми вправляємося у висловленні твердого «ні», 

відбуваються дивні речі. Наше «так» стає щирим. Якщо ми говоримо «так» будь-

чому, ми робимо це вже не зі страху, не з ввічливості і не в силу звички. Ми 

дійсно маємо на увазі те, що говоримо. Це справжня квітка, що виросла в 

нашому саду, а не ще один будяк. 

А головне, оточення сприйматиме кожне ваше «ні» серйозно і з 

розумінням. 

Конструктивній відмові можна навчитися, дотримуючись таких правил: 

1) зразу ж займіть визначену позицію, не придумуйте «поважні» причини; 

2) повторюйте своє «ні» знову і знову, без пояснення причин і без 

виправдовувань; 

3) покажіть людям, що ви чуєте їх аргументи, але все одно говоріть «ні»; 

4) спробуйте зайняти іншу позицію і сказати партнерові: «Чому ви на мене 

тиснете?»; 

5) відмовтеся продовжувати розмову: «Я не хочу про це більше говорити»; 

6) запропонуйте компроміс чи альтернативний варіант. 

Модель впевненої поведінки передбачає, що людина відчуває реальну 

можливість впливати на поведінку іншого, знає про свою силу. Тому вона 

доброзичлива і реалістична. 

Тепер кожного разу, коли це доцільно, говоріть тверде усвідомлене «так»:  

«Так, я буду брати участь у цих змаганнях. Це важливо для мене і мого класу»,  
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«Так я приберу в кімнаті. Мені дійсно подобається, коли навколо чистота і 

комфорт». 

Сказавши комусь «ні», ви можете відчувати потребу виправдовуватися і 

вибачатися, можливо, навіть обманювати, тільки щоб не образити. Насправді, 

деякі вибачення, виправдовування, обман дратують більше, ніж проста відмова. 

Просто скажіть «ні». 

Якщо потрібно, коротко поясніть: «У мене зараз важлива справа». Не 

вважайте, що ви повинні виправдовуватися перед співрозмовником за кожне 

сказане вами «ні». Важливо, щоб ви вірили, що воно виправдане. 

Характеристики асертивної людини: 

 людина вільно висловлює свої думки й почуття; 

 може спілкуватися на всіх рівнях: з незнайомими людьми, друзями, сім’єю;  

 спілкування завжди відкрите, чесне, пряме й адекватне; 

 у людини є активна орієнтація в житті, вона добивається того, чого бажає, на 

противагу пасивній особистості, яка вичікує, що станеться далі, вона 

намагається вплинути на події; 

 дії характеризуються самоповагою;  

 розуміючи, що ситуація не завжди буває виграшною, така людина приймає 

обмеження, але, незважаючи на це, намагається щось зробити, щоб не 

втратити шанс, вона підтримує свою самоповагу. 

 

Вправа «Незакінчена казка» (20 хв.). 

Мета: визначення стилю поведінки в ситуації психологічного тиску, 

вміння приймати рішення. 

Ведучий розповідає учасникам казку «Принцеса». 

«Жила на світі красуня Принцеса. Усе в її житті було як у казці ‒ 

королівство, багатство, любов батьків Короля з Королевою і щасливе майбутнє. 

Але одного дня Принцеса закохалася в молодого Принца, а він у неї. Ось можна 

було б і закінчити казку, але насправді вона тільки починається... 
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Принц з Принцесою дуже кохали один одного, та батьки були проти їх 

одруження через незрілість віку. «От, мовляв, почекайте ще років п’ять, а там і 

побачимо». 

Одного разу, коли Принцеса сиділа зажурена коло вікна, в кімнату залетів 

голуб і приніс лист від Принца. Він вмовляв Принцесу втекти з ним в Далекі 

Далі, де вони разом би знайшли своє щастя... «Буду чекати тебе на світанку коло 

нашого ставка, кохана», ‒ такими словами завершував Принц свого листа. 

Зажурилася Принцеса ще більше: «Що ж робити, я так сильно кохаю Принца, що 

піду заради нього на найвідчайдушніший крок, але тоді я втрачу довіру батьків, 

яких також дуже люблю». Довго думала Принцеса, але врешті решт знайшла 

вихід...». 

Яким, на вашу думку, було рішення Принцеси? 

Завдання: учасникам пропонується дописати казку. 

Описуючи вибір Принцеси, кожен з учасників керується власними 

життєвими принципами, цінностями, пріоритетами. На вибір варіантів 

прийнятого рішення Принцеси проектується ситуація власного вибору. 

 

Інформаційне повідомлення «Як діяти у ситуаціях тиску» (10 хв.). 

Ведучий ознайомлює учасників з правилами. 

«ЯК ДІЯТИ У СИТУАЦІЯХ ТИСКУ?» 

Оціни, що насправді відбувається: 

 де ти знаходишся; 

 з ким ти; 

 що роблять люди, які оточують тебе; 

 як вони поводяться; 

 як вони ставляться до того, що відбувається. 

1. Довіряй своїм відчуттям. 

Твої очі й вуха зазвичай можуть інформувати тебе про все, що 

відбувається навколо. Довіряй їм. Як тільки ти усвідомив, що відбувається 
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навколо, спитай себе: «Чи можу я примусити себе робити щось з того, чого не 

хочу робити?». 

2. Подумай про наслідки: 

 Як ти будеш почувати себе завтра? 

 Чи не пожалкуєш про прийняте рішення? 

 Чи не потрапиш у біду? 

 Чи не підведеш товаришів, батьків, учителів? 

 Чи не зашкодить це твоєму здоров’ю? 

 Чи не відчуватимуть розчарування люди, що піклуються про тебе? 

 Які негативні наслідки можуть бути? 

 Що доброго в результаті твого вчинку? 

3. Прийми рішення самостійно. 

Це означає вирішити, що відбувається в тобі. 

Роби висновки на основі можливих наслідків: 

 чи переважають позитивні наслідки над негативними; 

 не думай, що нічого з тобою не станеться. 

 Як це може вплинути на твою самоповагу? 

Твоє рішення може вплинути на інших людей ‒ батьків, братів, сестер, 

друзів. Але єдина людина, на яку це рішення вплине обов’язково, ‒ це ТИ САМ. 

Зі своєю думкою про себе. 

Скажи іншим про своє рішення. 

Це може бути важко, але після цього завжди стає легше. 

Намагайся виглядати й діяти впевнено: 

 навіть коли ти відчуваєш тривогу і страх, дивись прямо в очі людині; 

 говори твердо і ясно, спокійним голосом. 

Зворотний зв’язок. Учасники заняття висловлюють свої думки й 

побажання тренеру стосовно проведеної роботи. 
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Заняття 13 

Міні-лекція «Захист своїх індивідуальних прав» (10 хв.). 

Мета: навчитися захищати свої права (уміння відмовляти). 

Ми живемо серед людей. У квартирі ‒ з рідними, у місті чи селі ‒ з 

односельцями, на планеті Земля ‒ із землянами. Квартира може бути великою чи 

малою, однак кожен має в ній власне місце, яке вважає винятково своїм. Це може 

бути місце біля телевізора, місце за обіднім столом, своє ліжко, своя шафа, 

поличка, на якій лежать речі, що належать лише вам. Напевно, ви визначите, 

коли мама порядкує на «вашій» території, навіть тоді, коли вона хоче просто 

поприбирати й викинути, з її точки зору, непотріб. 

Ми щоденно ходимо вулицями, штовхаючи один одного, їздимо в 

переповненому транспорті, наступаючи один одному на ноги й часто є свідками 

сутичок, які при цьому виникають, а нерідко й самі відчуваємо роздратування 

від того, що хтось занадто близько до нас наблизився й дихає у вухо. 

Дискомфорт, який ми відчуваємо, пов’язаний з тим, що кожна людина має 

свою фізичну територію, повітряну зону навколо себе, і її порушення іншими ми 

часто сприймаємо насторожено, болісно. 

Вправа, яку ми зараз зробимо, дасть змогу кожному з вас визначити 

особисту просторову територію. 

 

Вправа «Моя просторова територія» (15 хв.). 

Об’єднайтеся в пари. Розійдіться якомога далі зі своїм партнером. За 

командою особи А нехай підходять до осіб Б настільки близько, наскільки це 

можливо, щоб при цьому не відчувати дискомфорту. Відстань до осіб Б і буде 

фізичною територією осіб А. 

Знову розійдіться у різні боки і навпаки, особи Б визначають свою 

територію. 

Обговорення. 

Міні-лекція «Захист своїх індивідуальних прав» (продовження) (10 хв.). 
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Поряд із фізичними межами кожна людина володіє своєю психологічною 

територією. Усе, що в основному залежить від мене і належить мені, ‒ це моя 

особиста територія. Це ‒ мої думки, вчинки, потреби, таємниці, моє ставлення до 

речей. 

Малюк у два-три роки вчиться розпізнавати межі свого простору. Він 

пізнає, що є ситуації, на які він не має впливу: коли він хоче ще бавитись із 

батьком, а той уже йде на роботу. Але є речі, які залежать лише від нього, ‒ 

з’їсти кашу чи ні, плакати довго чи швидко припинити. Дуже часто в цьому віці 

дитина каже: «Ні». Це хороший спосіб для того, щоб чітко відділити кордони 

між собою та зовнішнім світом. 

Право мати та захищати свою територію інакше можна назвати правом 

бути собою. Це означає, що я можу розпоряджатися своїм часом, енергією, 

матеріальними благами й вирішувати особисті справи, керуючись своєю волею 

та інтересами ‒ так, як це розумію. Я маю право виражати себе ‒ свої почуття, 

позиції і потреби настільки, наскільки це роблю, не порушуючи прав інших. 

Я маю право снідати об 11 годині, а хтось ‒ о 7. Я хочу, щоб мені 

телефонували між 19 та 20 годинами, а хтось робить це зранку до півночі. У 

цьому випадку я відчуваю дискомфорт ‒ моя психологічна територія порушена. 

Якщо я довгий час робитиму те, чого не хочу, то зростатиме роздратування, 

злість, я звинувачуватиму інших у тому, що вони мене не розуміють. Я 

почуватимуся скривдженим, але якщо не скажу людині, що це мені заважає, то 

не зможу задекларувати своїх меж, а отже, і захистити свої права. 

Щоб захищати свої права і свої межі, потрібно навчитися чітко та твердо 

говорити «ні» тоді, коли нас змушують робити те, чого ми робити не хочемо. 

Для багатьох людей сказати «ні» є великою проблемою. Вони бояться 

відмовляти, щоб не викликати гнів, або щоб не втратити прихильності іншого. 

Вони ніби забули досвід раннього дитинства, їм треба вчитися відмовляти, тому 

що інакше достатньо буде незначної події, щоб викликати величезний вибух 

злості, який часто не буде відповідати ситуації. 
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Безперечно, існують ситуації, у яких людина робить те, чого не хоче. 

Кожен має право поводитися асертивно чи неасертивно. Головне, щоб я сам 

зробив свідомий вибір і прийняв рішення робити те, чого не хочу, а не зробив це 

під тиском чи примусом. 

 

Вправа «Відмова позичити книжку» (15 хв.). 

Мета: формувати вміння в асертивний спосіб відмовляти. 

Об’єднайтеся в пари і визначте, хто позичає, а хто асертивно відмовляє. 

Аня ‒ приятелька Віри, і коли вона приходить до неї, то часто цікавиться 

книжками. Часом позичає їх почитати, але рідко повертає назад. Востаннє вона 

взяла у Віри дві книжки й жодної не повернула. Сьогодні після занять Аня знову 

зайшла до Віри й попросила дати їй почитати книжку. Віра відчула протест і 

небажання позичати книжку, адже попередні не повернено. 

Кожна пара повинна зіграти сценку в центрі кола за даним сцеарієм. 

Аня: Дай мені почитати цю книжку. 

Віра: Ні. Я тобі не дам цієї книжки, тому що ти не повернула мені 

попередньо взятих книжок. 

Кожен, хто відмовляє, повинен усвідомити, що він почуває, коли 

відмовляє. Тому вправу не потрібно розтягувати й ускладнювати, а просто 

відтворити сценарій. 

Обговорення. 

 Як ти почувався під час асертивної відмови? 

 Чи хотів би оволодіти цим умінням? 

 

Вправа «Нагадування про повернення грошей» (15 хв.). 

Вправа виконується за такою самою схемою, що й попередня. 

Обговорення. 

Вправа «Закінчення телефонної розмови» (15 хв.). 
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Іра дуже любить поговорити по телефону. Коли Марійка вечеряла, Іра 

зателефонувала й почала ділитися враженнями про новий трилер, який 

нещодавно дивилася. Завдання аналогічне. 

Обговорення. 

Зворотний зв’язок. Учасники заняття висловлюють свої думки й 

побажання тренеру стосовно проведеної роботи. 

 

Заняття 14 

 

Міні-лекція «Асертивна реакція на оцінки» (15 хв.). 

Мета: навчитися асертивно реагувати на оцінювання, впевнено й гідно 

приймати критику і похвалу. 

Люди часто бояться оцінок, як позитивних, так і негативних. Оцінювання 

породжує сильні емоції, і ми не знаємо, як поводитися. Більшість сприймає 

критику як форму вироку, за зміну якого вони починають боротися. Ось деякі 

способи, які застосовуються для боротьби за зміну вироку: припустимо, сестра 

звинувачує тебе в тому, що ти ледача. 

Ти починаєш доводити, що це зовсім не так і перераховуєш усі зроблені 

останнім часом справи. Ти виправдовуєш, захищаєш себе. Суперечка 

відбувається на твоїй психологічній території. Твоя поведінка досліджується й 

засуджується ‒ і це тобі не подобається. 

Людина тоді готова прийняти критику на свою адресу, коли вона сама 

зацікавлена в цьому, коли хоче поглянути на свої справи збоку, коли хоче 

з’ясувати, що заважає у спілкуванні з іншими. А сприйняти зауваження вона 

зможе тільки тоді, коли воно прозвучить доброзичливо. 

Дуже часто люди не погоджуються з тим, що з ними може бути щось 

негаразд, і посилено шукають доказів для переконання співрозмовників у 

протилежному. Наприклад, на зауваження, що ти ледача, ти починаєш 

пояснювати сестрі, що насправді справа не в лінощах, а в перевантаженні 



418 

навчанням, громадськими справами, що все навалилося на тебе разом і причина 

в тому, що на канікулах ти не мала можливості відпочити як слід. 

Деякі люди для заперечення звинувачення, що з ними щось негаразд, 

намагаються переміститися на психологічну територію іншого й довести: «Це з 

тобою не все гаразд, а не зі мною». У цьому випадку відповіддю на те, що ти 

ледача, буде пригадування всіх ситуацій, у яких, на твою думку, твоя сестра 

показала себе з поганого боку. Якщо вона не почне виправдовуватися та 

захищатися, а буде, як і ти, реагувати на критику атакою, між вами може 

спалахнути справжня війна. 

Асертивне прийняття оцінок є можливим за умови, що людина приймає 

себе такою, якою вона є, тобто з позицій «я в порядку». Людина може мати 

бажання змінитися, бути незадоволеною своєю поведінкою, але це не викликає 

почуття провини і сорому за те, що вона не є такою, якою повинна бути. Коли я 

відчуваю, що зі мною всен гаразд, я можу визнати те, що іноді роблю помилки, 

які не подобаються ні мені, ні моїм близьким, я приймаю це й намагаюся щось 

змінити у своїй поведінці. Я також погоджуюся, що є люди, які поганої думки 

про мене, хоча я з цим не погоджуюся. 

Коли я сприймаю оцінку як певну думку, я допускаю саме існування інших 

точок зору, які відрізняються від моєї. Я припускаю, що якщо дві особи мають 

різні точки зору на предмет, вони можуть обмінятися думками, перевірити, 

наскільки вони подібні й розійтися далі кожен зі своїм. 

 

Вправа «Критика і похвала» (30 хв.). 

Мета: навчитися відкрито висловлювати свою думку у формі «Я-

повідомлення», прийнявши факт існування думок, які можуть збігатися або не 

збігатися з вашими. 

На аркушах паперу напишіть заголовки: 

«Критика, з якою я погоджуюся»,  

«Критика, з якою я не погоджуюся»,  

«Похвала, з якою я погоджуюся»,  
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«Похвала, з якою я не погоджуюся».  

Після цього під кожним заголовком напишіть відповідні речення, які 

виражають думки про нас інших людей (можливо, вони Вам про це говорили). 

Якщо комусь із Вас сказали: «Ти хороший спортсмен», ‒ і Ви з цим 

погоджуєтеся, то зробіть у відповідній колонці запис. 

Стежте за тим, щоб ваші речення були оціночними, а не стверджували 

факт. Наприклад, «Ти спізнився на півгодини», ‒ стверджує факт, а речення 

«Завжди запізнюєшся», ‒ дає оцінку. Тепер на звороті кожного аркуша напишіть 

своє ім’я і покладіть у центр кола. Далі кожен дістає чотири, але не свої аркуші. 

Ознайомтесь зі змістом записів і перевірте, чи ви дійсно знаєте, кому вони 

належать. Тепер кожен почергово читає ці речення, звертаючись до їх авторів 

(без читання заголовків). Автор написаного повинен сказати у випадку критики 

чи похвали, з якою Ви згодні: «Я згоден»; «Я такої самої думки». 

Або, якщо не згоден: «Я не згоден»; «Я так про себе не думаю». 

Обговорення. 

 Як кожен почувався, використовуючи асертивний стиль поведінки? 

 Що важче було: приймати критику чи похвалу? 

Вправа «Нова сукня» (15 хв.). 

Мета: набути умінь приймати похвалу. 

Ведучий пропонує двом учасникам розіграти сценку: зустрічаються дві 

подруги. Одна каже іншій, що вона гарно виглядає в новій сукні. Друга 

відповідає, що сукня вже стара, має плями тощо. 

Обговорення. 

 Як почувається дівчина, яка зробила комплімент? 

 Чому, на Вашу думку, дівчина так відповіла? 

 Чи не нагадує Вам дана сценка деякі життєві ситуації?  

 Якщо так, то поділіться, які? 

Як не дивно, багатьом людям дуже важко приймати похвалу, вони 

використовують різні способи, щоб її не приймати. Наприклад, жінку похвалили 

за те, що вона спекла смачний пиріг. Якщо вона не вміє приймати, то почне все 
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заперечувати: «Та де! Він мені не вдався. Навіть на стіл соромно ставити», ‒ або 

переадресовувати свої заслуги, приписувати їх іншому: «Це не моя заслуга. Це 

просто такий рецепт. Будь-хто може спекти», ‒ або применшувати свій успіх, 

указуючи на успіх інших: «Можна їсти. А ось моя мама пече ‒ пальчики 

оближеш», ‒ або применшувати свої чесноти, указуючи на невдачі в інших 

справах: «Так, пекти я більш-менш умію, а от в’язати ніяк не навчуся». 

Як правило, проблеми в прийнятті похвали пов’язані з тим, що людина 

почувається невпевнено у власних силах. Тому, коли її хвалять, вона відчуває 

певний дискомфорт. 

 

Вправа «Комплімент» (аналогічно до вправи «Мені подобається твій...»; 

заняття 11) (15 хв.). 

Сядьте в коло. Кожен учасник по черзі каже своєму сусідові справа 

комплімент (він може стосуватися зовнішнього вигляду, рис характеру, вміння 

одягатися тощо). Завдання того, хто приймає комплімент, ‒ зробити це впевнено-

гідно. 

Обговорення. 

 Що ти почував, коли говорив комплімент? 

 Що ти почував, коли приймав комплімент? 

 Які були труднощі? 

 

Вправа «Скажи мені щиро...» (20 хв.). 

Мета: допоможе учасникам заняття навчитися відверто висловлювати 

критику або похвалу так, щоб не образити іншого.  

Необхідно учасникам так побудувати речення, щоб було зрозуміло, що ти 

висловлюєш власну думку, з якою можна погоджуватися чи ні. Наприклад, 

замість того, щоб сказати: «Мені не подобається твоя блузка» ‒ «Такі блузки 

мені не подобаються»; «Цей колір негарний» ‒ «Я не люблю такого відтінку».  

А тепер, залишаючись у колі, запитайте один одного: «Скажи мені щиро, 

чи тобі подобається... (моя зачіска, одяг, твір тощо)». 
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Обговорення вправи. 

Зворотний зв’язок. Учасники заняття висловлюють свої думки і побажання 

тренеру стосовно проведеної роботи. 

 

Заняття 15 

 

Вправа «Камінь» (10 хв.). 

Мета: підвищення інтегрованості, емоційної стабільності в групі. 

Учасники заняття діляться на пари. Один із учасників пари сідає і робить 

серйозний вираз обличчя, інший намагається його розсмішити. Після цього 

учасники міняються місцями. Таке завдання виконує кожна пара. 

Вправа «Змія» (15 хв). 

Мета: використовується для розрядки, зняття напруги, почуття 

закомплексованості. 

Один із учасників виходить із кімнати. Інші беруться за руки, утворюючи 

ряд. Початок ряду − «голова», кінець − «хвіст». Далі учасники починають 

заплутуватись. «Голова» і «хвіст» ховають свої вільні руки. Учасник заходить в 

кімнату й намагається вказати, хто − «голова», а хто − «хвіст». 

 

Вправа «Вірш» (15 хв.). 

Мета: підвищення згуртованості, єдності, емоційної стабільності групи. 

Учасникам заняття пропонується колективно розповісти вірш. Обирається 

загальновідомий вірш, і кожен із учасників розповідає один із його рядків. 

Причому всім учасникам варто намагатись дотримуватись одного ритму, 

тональності та інтонації. 

 

Дискусія «Як я розумію щастя?» (15 хв). 

Запитання для дискусії. 

1. Здоровий жебрак щасливіший, аніж хворий король.  

2. Багаті люди ‒ щасливі. 
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3. Не в грошах щастя. 

4. Щастя ‒ це коли ти досяг визнання в суспільстві, зробив кар’єру. 

5. Щастя однієї людини не може заподіяти шкоди іншим людям. 

6. Чи можна побудувати своє щастя на нещасті іншого? 

Зворотний зв’язок. Учасники заняття висловлюють свої думки і побажання 

тренеру стосовно проведеної роботи. 

Вправа «Ритуал прощання» (5 хв.). 

 

Заняття 16 

 

Комплекс динамічних вправ (15 хв.). 

Мета: психоемоційний настрой учасників на роботу, гармонізація енергії, 

створення умов для позитивного настрою, налашьування учасників заняття на 

потрібний робочий стан.  

КДВ має п’ять періодів. На кожний період відводиться 2-3 хвилини. 

1. Потрібно стати прямо і максимально розслабити тіло. Дихайте через ніс ˗ 

якомога глибше. Не потрібно працювати, як насос, ваше дихання має бути 

хаотичним і достатньо швидким. Концентруйтеся тільки на своєму диханні. 

Тіло при цьому може почати рухатися, не заважайте йому. Рухи можуть бути 

будь-якими. 

2. Не лякайтеся: задача цього періоду – стати несповна розуму. Ви можете 

робити все, що завгодно: кричати, стрибати, трястись, сміятися, плакати. Не 

контролюйте себе! Навпаки, старайтесь підсилити те, що вам хочеться 

робити. Робіть усе якомога енергійніше, намагайтесь перетворитися на 

згусток енергії. 

3. Станьте прямо й підніміть руки вгору. Почніть підстрибувати і викрикувати 

звук «ху». При цьому у вас має створюватися відчуття, що звук різко падає 

вниз живота. Під час вигуку намагайтеся викинути із себе всі негативні 

емоції, все те, що вам заважає, вичерпати себе «до дна». Виконуйте це 

якомога енергійніше. 
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4. Різко зупиніться. Нерухомо залишайтеся в тому положенні, в якому ви 

зупинилися. Зберігайте повну нерухомість. Спрямуйте свою увагу всередину 

себе. Прислухайтеся до того, що відбувається всередині вас. Не намагайтеся 

відшукати в собі щось незвичайне, а просто станьте стороннім спостерігачем.  

5. Почніть легко танцювати, крутитися, наспівувати. Відчуйте спокій і 

звільнення від внутрішньої напруги. Вправа повторюється на початку 

кожного заняття. 

 

Вправа «Обмін думками» (15 хв.). 

Мета: аналіз слабких сторін особистості, оцінка можливості їх 

використання для саморозвитку. 

Учасники заняття діляться своїми думками стосовно можливостей 

використання своїх слабких сторін для удосконалення особистості. 

 

Вправа «Особистий реєстр» (25 хв.). 

Мета: оцінка якісних змін в уявленні про свою особистість, визначити 

шляхи саморозвитку. 

Учасникам потрібно оцінити себе з точки зору переваг і недоліків. Для 

цього пропонуються два переліки якостей. Один перелік містить переваги, 

другий ‒ недоліки. Не всі перераховані якості рівнозначні, а тому відрізняються 

дещо й оціночні діапазони. У кожному з них по три цифри, з яких і треба 

вибрати потрібну оцінку. Перша цифра означає, що якість розвинена слабко; 

друга ‒ що риса достатньо розвинена; третя ‒ що дана якість розвинена у вищій 

мірі. 

Учасникам треба поставити бали за переваги й недоліки, скласти їх 

незалежно та порівняти дві суми. Разом із ведучим робиться висновок про 

отримані результати і про те, які цей результат зумовив зміни в ставленні до 

себе. Відмічається внутрішній стан (переживання) кожного з учасників. 

Переваги. 

1. Ви чесні ‒ 3 4 5;   
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2. Ви добрі ‒ 3 4 5; 

3. Ви турботливі ‒ 3 4 5; 

4. Ви правдиві ‒ 3 4 5; 

5. Ви мислите позитивно ‒ 3 4 5; 

6. Ви вмієте добиватися свого ‒ 3 4 5; 

7. Ви рішучі ‒ 3 4 5; 

8. Ви енергійні ‒ 3 4 5; 

9. Ви мужні ‒ 3 4 5; 

10. Вам властива конструктивна агресивність 3 45 ; 

11. Ви добродушні ‒ 3 4 5; 

12. Ви стійко долаєте труднощі ‒ 3 4 5; 

13. Ви відверті ‒ 2 3 4; 

14. Ви честолюбиві ‒ 3 4 5; 

15. Ви терпеливі ‒ 2 3 4; 

16. Ви терпимі до чужої думки ‒ 2 3 4; 

17. Ви безкорисливі ‒ 2 3 4; 

18. Ви вірні своїм переконанням ‒ 2 3 4; 

19. Ви вмієте сконцентруватися ‒ 2 3 4; 

20. Ви пунктуальні ‒ 1 2 3; 

21. Ви маєте хороше здоров’я ‒ 3 4 5; 

22. Ви привабливі ‒ 3 4 5; 

23. Ви маєте гарну статуру ‒ 3 4 5; 

24. Ви спритні, маєте хорошу координацію ‒ 3 4 5; 

25. Ви маєте добрий зір ‒ 3 4 5; 

26. Ви Задоволені своїм ростом ‒ 1 2 3; 

27. Ви розумні ‒ 3 4 5; 

28. Ви цілеспрямовані ‒ 3 4 5; 

29. Ви талановиті ‒ 3 4 5; 

30. Ви освічені ‒ 3 4 5; 

31. Вам достатньо грошей ‒ 3 4 5; 
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32. Ви подобаєтеся оточуючим ‒ 2 3 4; 

33. Ви користуєтеся авторитетом ‒ 2 3 4; 

34. Ви маєте спортивні досягнення ‒ 2 3 4. 

Недоліки. 

1. Ви нечесні ‒ 3 4 5; 

2. Ви непорядні ‒ 3 4 5; 

3. Ви не вмієте домагатися свого ‒ 3 4 5; 

4. Ви злі й жорстокі ‒ 3 4 5; 

5. Ви самозакохані ‒ 3 4 5; 

6. Ви схильні до депресії ‒ 3 4 5; 

7. Ви мислите негативно ‒ 3 4 5; 

8. Ви неспокійні ‒ 3 4 5; 

9. Вам не дають спокою страхи ‒ 3 4 5; 

10. Ви нерішучі ‒ 3 4 5; 

11. Ви ліниві ‒ 3 4 5; 

12. Ви корисливі ‒ 2 3 4; 

13. Ви дратівливі ‒ 2 3 4; 

14. Ви байдужі ‒ 1 2 3; 

15. Ви надмірно прискіпливі до оточення ‒ 1 2 3; 

16. Ви нетерпеливі ‒ 1 2 3; 

17. Ви нездатні сконцентруватися ‒ 2 3 4; 

18.     Ви надмірно педантичні ‒ 2 3 4; 

19.     Ви надмірно самовпевнені ‒ 2 3 4; 

20. Ви постійно схвильовані ‒ 2 3 4; 

21. Ви агресивні ‒ 2 3 4; 

22. Ви пасивні ‒ 2 3 4; 

23. Ви маєте погане здоров’я ‒ 3 4 5; 

24. Ви непривабливі ‒ 3 4 5; 

25. Ви маєте погану статуру ‒ 3 4 5; 

26. Ви незграбні ‒ 2 3 4; 
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27. Ви маєте низький зріст ‒ 2 3 4; 

28. У вас поганий зір ‒ 2 3 4; 

29. Ви малоосвічені ‒ 3 4 5; 

30. Вам не вистачає грошей ‒ 3 4 5; 

31. Ви викликаєте антипатію ‒ 2 3 4; 

32. У вас погана пам’ять ‒ 2 3 4; 

33. Ви зловживаєте алкоголем ‒ 3 4 5; 

34. Ви байдужі до свого здоров’я ‒ 3 4 5. 

 

Вправа «Сучасне юнацтво» (25 хв.). 

Мета: побудова моделі особистості сучасного юнака, дівчини, 

усвідомлення орієнтирів для майбутнього росту.  

Кожному учаснику групи пропонується виділити вісім основних і вісім 

додаткових психологічних властивостей, необхідних юнаку, дівчині. Після того 

члени групи ранжують окремо основні й окремо додаткові психічні властивості, 

від найбільш основної до найменш основної. Розмістившись колом, 

застосовуючи метод групового обговорення, група виробляє загальне рішення, 

враховуючи думку кожного. На кінець роботи група має представити два 

проранжовані списки (основні й додаткові якості), окремо для юнака та дівчини з 

аргументацією того, чому саме ці якості потрапили до переліку. 

Ведучий для координації і корекції думок учасників заняття користується 

думкою фахівців стосовно психічних властивостей, які повинно мати сучасне 

юнацтво. 

Основні властивості:  

 наявність знань у відповідних галузях, 

 широка ерудиція,  

 інтуїція,  

 високо розвинутий інтелект,  

 високий рівень культури й моральності. 

Додаткові властивості:  



427 

 комунікабельність,  

 артистичність,  

 почуття гумору,  

 хороший смак,  

 доброзичливість,  

 тактовність,  

 витримка,  

 емоційна стійкість,  

 спостережливість,  

 наполегливість. 

 

Вправа «Портфель у дорогу» (15 хв.). 

Один учасник виходить із кімнати. Інші учасники починають збирати йому 

в дорогу портфель, який має допомогти людині в подальшому житті. У портфель 

складається те, що, на думку групи, допоможе їх колезі в спілкуванні з людьми, 

особистісному рості. Обов’язково «від’їжджаючому» нагадується про те, що 

буде заважати в житті, тобто про негативні сторони особистості, над якими 

потрібно працювати. Для роботи вибирається секретар, який буде записувати все 

на окремому аркуші. Думка члена групи, яка вкладається у «портфель» має 

затверджуватися більшістю. В особистий реєстр кожному вписуються як 

негативні, так і позитивні якості. 

Таким чином група працює з усіма. Після цього кожному зачитується вміст 

«портфеля». 

Зворотний зв’язок. Учасники заняття висловлюють свої думки й 

побажання тренеру стосовно проведеної роботи, а також пропонується розказати 

про свої успіхи на терені саморозвитку. Учасники відмічають те, чого не вдалося 

досягнути і через які причини.  
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Заняття 17 

 

Вправа «Павутинка» (5 хв). 

Мета: сприяти встановленню контакту між учасниками заняття та 

налаштуванню на роботу в групі. 

Учасники сідають у коло. Ведучий розповідає про те, що зараз учасники 

утворять одну велику павутинку, яка пов’яже всіх. Крім того, кожен може 

висловити свої добрі думки й почуття до когось з учасників. Ведучий починає 

гру. Обмотавши кінець вовняної нитки навколо своєї долоні, прокочує клубок у 

бік одного з учасників зі словами: «Славку (ім’я учасника, до якого 

звертається), ти мені подобаєшся, бо... (ви можете говорити або про те, що 

вам подобається, або за що хочете йому подякувати)». Бажано обрати не 

найпопулярнішого в групі. Той, хто одержить клубок останнім, починає гру в 

зворотному напрямку. 

Обговорення. 

 Чи сподобалися слова, які тобі говорили? 

 Що ти відчував, коли слухав слова, звернені до тебе? 

 Які слова ти особливо запам’ятав? 

 Чи легко тобі говорити приємні речі іншим? 

 Що тобі приємніше: слухати чи самому говорити добрі слова? 

Інформаційне повідомлення «Самооцінка. Види самооцінки» (15 хв.). 

Ведучий: 

 Як ви розумієте поняття «самооцінка»?  

(Вислови учасників заняття записують на плакаті «Самооцінка».) 

 Як впливає самооцінка на поведінку людини? 

Самооцінка ‒ це особиста думка про власну цінність. Вона складається на 

основі не лише думок індивіда про себе, але й думок (оцінки) інших людей. 

Кожен прагне до позитивної самооцінки, вона необхідна для самоповаги, без 

якої неможливе його психічне здоров’я. 
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Самооцінка ‒ оцінка особою своїх рис, потенціалу й місця серед інших 

людей на основі порівняння з внутрішніми та зовнішніми еталонами, 

критеріями. Це почуття власної гідності, що виникає з упевненості у своїх силах.  

Самооцінка є найважливішим регулятором поведінки людини на всіх 

етапах розвитку і впливає на становлення особистості та ефективність 

діяльності. 

Завищена самооцінка людини виявляється в самовпевненості, нездатності 

реально оцінювати свої можливості. 

Занижена самооцінка породжує надмірну сором’язливість, невпевненість у 

собі. Людина не розкриває свого потенціалу, не реалізує себе як особистість. 

В обох випадках виникає Незадоволення, що деколи призводить до 

емоційних зривів і депресії. 

Дуже важливо, щоб у людини була адекватна самооцінка, тоді формується 

реальне уявлення про себе та свій потенціал. 

Види самооцінки: 

1) завищена: 

 переоцінка своїх сил; 

 егоїстичність; 

 відчуття переваги; 

 нехтування думкою інших; 

2) адекватна: 

 знання себе; 

 правильне ставлення до інших; 

3) занижена: 

 недооцінка своїх сил; 

 невпевненість; 

 відчуття тривоги. 
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Самодіагностика «Самооцінка своїх рис» (20 хв.). 

Ведучий. Перед вами ‒ діагностичні картки (таблиця), на яких виділено те, 

що є в будь-кому з нас, що складає основу людської особистості, ‒ це 

узагальнені риси людини. 

Перше ‒ те, що відрізняє людину від мавпи ‒ розум, інтелект, ерудиція, 

допитливість, спостережливість, кмітливість, інтерес до навчання, уміння 

застосовувати знання. 

Доброта, гуманізм у стосунках: привітність, дбайливість, чуйність, 

душевна щедрість і товариськість; особиста скромність і вміння погоджувати 

свої інтереси з інтересами інших людей. 

Чесність, правдивість виявляються в умінні тримати слово, сумлінному 

виконанні обов’язку, відвертості та щирості, в честі й гідності. 

Працьовитість ‒ одна з найкращих рис людини; виявляється як 

старанність і водночас як активність, здатність допомогти товаришеві, 

акуратність, сумлінність у роботі. 

Головні емоційні риси: життєрадісність, оптимізм, чуйність, відчуття краси. 

Самостійність, ділові риси: організованість, ініціативність, самоконтроль і 

самооцінка, воля, вміння керувати. 

А зараз спробуємо прикласти ці риси до себе, оцінити їх. 

Спробуйте вдивитися в себе й побачити ці риси. Пригадайте свою 

поведінку в різних ситуаціях. Поставте собі оцінку (за п’ятибальною шкалою) за 

кожну властивість. 



431 

Діагностична карта «Самооцінка своїх рис» 

Риси Оцінка 

Розумові, інтелектуальні 

Ерудиція 5 4 3 2 1 

Допитливість 5 4 3 2 1 

Спостережливість 5 4 3 2 1 

Інтерес до навчання 5 4 3 2 1 

Застосування знань 5 4 3 2 1 

Доброта, гуманізм 

Привітність 5 4 3 2 1 

Дбайливість 5 4 3 2 1 

Гуманізм 5 4 3 2 1 

Товариськість 5 4 3 2 1 

Скромність 5 4 3 2 1 

Уміння погоджувати інтереси 

Чесність, правдивість 5 4 3 2 1 

Уміння тримати слово 5 4 3 2 1 

Правдивість 5 4 3 2 1 

Сумлінність 5 4 3 2 І 

Честь 5 4 3 2 1 

Працьовитість 

Старанність 5 4 3 2 1 

Активність 5 4 3 2 1 

Допомога товаришам  5 4 3 2 1 

Акуратність  5 4 3 2 1 

Практичні, ділові риси 

Самостійність 5 4 3 2 1 

Організованість 5 4 3 2 1 

Ініціативність 5 4 3 2 1 

Воля 5 4 3 2 І 

Уміння керувати 5 4 3 2 1 
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Емоційний розвиток 

Життєрадісність 5 4 3 2 1 

Оптимізм 5 4 3 2 1 

Відчуття красивого 5 4 3 2 1 

Сприйнятливість 5 4 3 2 1 

Чуйність 5 4 3 2 1 

 

Обговорення. 

 Чи виникли у вас складнощі під час самодіагностики? Які? 

 Які риси ви хотіли б виробити в себе? 

 Виберіть п’ять найважливіших рис, які вам треба виробляти в себе. 

 Які висновки можна зробити після виконання цієї вправи? 

До уваги тренера! При виконанні вправи у деяких осіб можуть виникнути 

проблеми через нерозуміння значення якогось слова. Тому під час 

самодіагностики запитуйте учасників, чи все вони зрозуміли. 

 

Вправа «Ситуації» (25 хв.). 

Мета: навчити учасників аналізувати ситуації, розбиратися у видах 

самооцінки, давати «рекомендації» щодо виходу зі складних ситуацій. 

Ведучий. Зараз ми об’єднаємося у малі групи (-5 осіб), кожна отримає 

ситуацію. Ви ознайомитеся зі змістом і дасте відповідь на запитання наприкінці 

тексту. 

Після обговорення зачитуєте ситуацію і те, що б ще порадили «герою». 

1. Від Ірини ровесники і педагоги часто чують: «Я постійно все забуваю. 

Нічого не тримається в моїй галові», «У мене ‒ купа комплексів. Тому 

вибачте...». 

 Яка самооцінка в Ірини? 

 Що можна порадити, щоб змінити її на адекватну? 

2. Катя вирішила порадувати своїх подруг у день народження пирогом 

власного приготування. 
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Коли робота наближалась до завершення, в кухню увійшла чергова 

вихователька. Побачивши напівфабрикат (декілька коржів підгоріли), розсипане 

на підлозі борошно, вона вигукнула: «Ну ти, Катерино, у своєму репертуарі! Як 

можна бути такою неохайною?». 

 Яка самооцінка може бути у Катерини? 

 Як дівчина має реагувати на вигук виховательки? 

3. У місті проходить конкурс виконавців популярних пісень серед 

старшокласників. Переможець отримує право взяти участь в обласному 

конкурсі. 

Сергій був улюбленцем серед шкільних меломанів. Вони буквально обожнювали 

його. Окрилений власною популярністю, Сергій наважився на участь у конкурсі 

і… програв. 

 Яка самооцінка в Сергія? 

 Що допоможе йому не втрачати власної гідності? 

4. Олег дуже хвилювався через свій невеликий зріст. Це, як йому здається, 

заважає досягти успіху, наприклад, отримати прихильність дівчат. 

У Олега ‒ «світла голова»! Він майже без поразок уже тричі ставав 

чемпіоном міста із шахів. 

 Яка самооцінка в Олега? 

 Що ви порадите Олегу, аби змінити її на адекватну? 

Обговорення. 

 У чому полягає важливість самооцінки? 

 На що впливає самооцінка? 

 У чому вона проявляється? 

 Чи важко було давати рекомендації? Чому? 

 Чому ми розглядали ці ситуації? 

 Чи буде корисною для вас така інформація? 

Рекомендації «Як спостерігати за собою». 

Поради заздалегідь написані на плакаті та вивішені на дошку. 
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1. Самоспостереження краще починати з контролю за своєю поставою, ходою, 

манерою говорити, розповідати, слухати інших. Потім варто 

використовувати прийом порівняння: як інші ходять, розмовляють, 

усміхаються, сперечаються тощо. 

2. Інша людина ‒ це дзеркало: дивись, порівнюй, роби висновки, у чому ти 

сильніший, а в чому слабший за інших. 

3. Увага. Труднощі самоспостереження полягають у тому, що ви змушені 

одночасно діяти, працювати і спостерігати за собою, фіксувати свої дії. При 

самоспостереженні потрібно навчитися переключати увагу то на подію, то на 

себе. Це нелегке завдання, воно потребує зусиль і тренувань. 

4. Виділення головного. Знаходити й виділяти головне ‒ абетка 

самоспостереження. Потрібно постійно усвідомлювати, що зараз 

відбувається, де ви, що й навіщо робите. 

5. Точність, об’єктивність. При самоспостереженні звертайте увагу насамперед 

на те, що потім доведеться згадувати й записувати. Пряма самооцінка в 

процесі певних подій ‒ суб’єктивна. Вона буде точнішою при подальшому 

аналізі пережитого. 

6. Для того, щоб накопичити знання про себе, рекомендують вести особистий 

щоденник. Записи бажано робити щоденно або хоча б раз на тиждень. 

7. Відновлюючи в пам’яті пережитий день, тиждень, відзначайте основне з 

того, що сталося з вами, як ви реагували на події, як поводилися, що 

говорили. І головне ‒ як можна було краще вчинити, що сказати. 

Обговорення. 

 Чи оцінювали ви колись себе? 

 Чи збігалася ваша оцінка себе з оцінкою оточення? 
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Вправа «Чарівний стілець» (15 хв). 

Мета: сформувати адекватну самооцінку особистості. 

Ведучий ставить посеред кола стілець і пропонує комусь добровільно сісти 

на нього. Потім оголошує цей стілець чарівним, а особа, яка сидить на ньому, 

має розповісти про свої сильні сторони: про те, що вона любить, що цінує і 

приймає в собі, про те, що дає їй почуття впевненості. Важливо, щоб при цьому 

учасники не применшували своїх чеснот, не іронізували над собою, говорили 

прямо, без натяків. Ця вправа спрямована на розвиток уміння мислити про себе 

позитивно, тому, виконуючи її, необхідно уникати будь-яких висловлювань про 

свої вади. 

Обговорення. 

 Для чого ми виконували вправу?  

 Поділіться своїми враженнями ті, хто сидів на стільці. 

Вправа «Асоціації» (15 хв.). 

Мета: усвідомлення своєї значущості, підвищення самооцінки. 

Ведучий. Коли характеризують людину, то інколи її порівнюють із  

– твариною («У нього зір, як у орла», «Вона струнка, як лань», «Ти сміливий, як 

лев»),  

– із рослиною («У тебе очі блакитні, як у волошки», «Ти така рум’яна, як 

полуничка»),  

– явищем природи («Ти такий швидкий, немов блискавка»).  

Зараз кожен із нас побуває в центрі кола, а ми порівняємо його з якоюсь 

гарною твариною, рослиною, явищем природи тощо, підкреслюючи найкращі 

риси особистості та поведінки. 

Обговорення. 

 Яке ваше враження від цієї вправи? 

 Як ви думаєте, для чого ми її виконували? 

Вправа «Аплодисменти» (10 хв). 

Мета: підвищити самооцінку й статус у групі. 
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Учасники по черзі представляють невербально (жестами й мімікою) 

навичку, якою вони володіють досконало (вміння вишивати, готувати, читати, 

дивитися на зорі тощо). Решта вгадують й аплодують. 

Обговорення. 

 Як ви почувалися під час виконання вправи? 

Зворотний зв’язок. Кожен учасник висловлює своє уявлення про те, що 

відбувалося з ним і групою, відповідаючи на запитання: 

 Яким було для мене це заняття? 

 Як я почуваюся? 

 Який у мене настрій зараз? 

 

Заняття 18  

 

Міні-лекція «Самовдосконалення» (25 хв). 

Мета: сприяти глибшому саморозкриттю, закріпити навички самоаналізу, 

навчити висловлювати свою думку. 

Ведучий. Самовдосконалення ‒ це робота над собою. Усі зусилля 

спрямовані на себе, і результатом цієї роботи є ви самі, тільки вже інші, змінені. 

Людина сама ставить мету такої роботи, сама її проектує, сама діє й сама 

отримує результат. Буває, людині не подобаються деякі риси її характеру, вони 

заважають їй у житті. Людина намагається позбутися їх і прагне, щоб інших, 

кращих рис було більше. Тоді вона сама, розібравшись у собі, ставить цілі, 

здійснює пошук шляхів їхнього досягнення, починає працювати над собою й 

отримує результат ‒ нову, ліпшу себе. 

Краще спроектувати роботу із самовдосконалення вам допоможе програма 

«Пізнай себе», яку ви самостійно можете продовжити, видозмінити. 

Вивісьте на дошку плакат «Пізнай себе». 

1. Який стан мого здоров’я? Як я фізично вдосконалююся? 

2. Який у мене темперамент, характер? Які позитивні й негативні риси? Що я 

роблю, аби розвинути позитивні й усунути негативні риси? 
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3. Чи правильна моя мова? Які огріхи трапляються? Що роблю, щоб 

удосконалити свою мову? 

4. Мій рівень розумового розвитку. 

5. Чи достатньо читаю, чи все роблю, аби поглибити власні знання? 

6. Який предмет я засвоюю краще, який гірше? Чому? 

7. Моя самооцінка: адекватна чи неадекватна? Її вплив на ставлення інших до 

мене. 

8. Як узгоджуються в моєму житті «потрібно» і «хочу»? 

9. Мої здібності, таланти. Чи відповідають вони моєму професійному вибору? 

10. Життєвий ідеал, покликання. 

11. Чи вмію я регулювати свої емоції, почуття, норми поведінки? 

Обговорення всіх пунктів програми.  

 Що означає «пізнати себе»? 

 

Вправа «Усмішка по колу» (5 хв). 

Мета: розслабити м’язи обличчя, створити атмосферу довіри, 

захищеності. 

Усі учасники групи беруться за руки і дарують один одному усмішки. 

Вправа «Я очима інших» (15 хв). 

Мета: з’ясувати уявлення учасників про власні особистісні риси, необхідні 

для ефективної взаємодії з іншими. 

Для роботи необхідно написати список рис особистості, які виявляються 

під час спілкування (аркушів потрібно удвічі більше, ніж учасників), 

фломастери, скотч. 

Орієнтовний список рис:  

 говіркий,  

 мовчазний,  

 співчутливий,  

 байдужий,  

 агресивний,  
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 доброзичливий,  

 активний,  

 пасивний,  

 емоційний,  

 стриманий,  

 щирий,  

 лицемірний,  

 уважний слухач,  

неуважний слухач. 

Кожен учасник отримує по 2 роздруківки з рисами. На одній із них він 

відмічає ті 5 рис, які йому притаманні. На спину кожному чіпляють такий самий 

аркуш, де інші учасники відмічають по 5 рис, які, на їхню думку, характерні для 

товариша. 

Для зручності риси на роздруківці варто розташувати в стовпчик і 

звернути увагу учасників на те, що вони утворюють пари. Далі кожен порівнює 

власне уявлення про свої особистісні риси та бачення інших людей. 

Запитання для обговорення: 

 Що під час порівняння виявилося для вас несподіваним? 

 Із чим ви погоджуєтеся чи не погоджуєтеся? 

Вправа «”Я”−реальне, „Я”−ідеальне» (10 хв). 

Мета: сприяти самопізнанню особистості, розкриттю власного потенціалу. 

Для роботи необхідні аркуші паперу формату А4, фломастери (олівці). 

Ведучий пропонує учасникам намалювати себе такими, якими вони є 

насправді, і такими, якими хотіли б бути. 

Запитання для обговорення: 

 Як ви вважаєте, навіщо ми виконували цю вправу? 

 Чи задоволені ви собою зараз? 

 Чи здається вам, що потрібно щось у собі змінювати просто зараз? 
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Вправа «Сценарій змін у собі» (10 хв). 

Мета: сформувати прагнення самовдосконалюватися, сприяти 

формуванню перспектив свого життя. 

Учасники об’єднуються в 4 групи. Кожна команда спільно випрацьовує 

основні методи та прийоми, які використовуватиме для досягнення власної мети 

із самовдосконалення, відповідаючи на запитання «Яким чином я працюватиму 

над собою?» (конкретні дії). 

Запитання для обговорення: 

 Що нам дало виконання цієї вправи? 

 Чим ви керувалися при виборі? 

Після завершення вправи необхідно роздати учасникам пам’ятки. 

Пам’ятка «Як перемогти себе, або П’ять „треба”». 

1. Поспостерігати за собою і визначити, що саме ви хочете змінити в собі. 

2. Починати боротися з вадами, проявляти й підсилювати власні позитивні 

риси. 

3. Переконувати та наказувати собі діяти правильно. 

4. Вперто контролювати свої дії. Щовечора складати пам’ятку на наступний 

день, відмічати в ній виконання пунктів плану. Записувати, що завадило 

довести справу до кінця. 

5. Підбадьорювати себе, заохочувати прогулянками, відпочинком, маленькими 

сюрпризами самому собі. 

Схема на кожен день (для самовдосконалення) (20 хв). 

Дайте аналіз й оцінку кожній справі (наприклад: не виконано, нечітко 

поставлена мета, не були виділені головні справи, погане планування дня тощо) 

у таблиці. 
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План справ на тиждень 

Дата 
День 

тижня 

Приблизна кількість 

вільного часу 

 Потрібно 

 зробити 
 Виконав чи ні? 

     

     

 

Вправа «Прощання» (8 хв.). 

Завершіть на прощання вислів: «Тільки від мене залежить...». 

Зворотний зв’язок. Кожен учасник висловлює своє уявлення про те, що 

відбувалося з ним і групою, відповідаючи на запитання: 

 Яким було для мене це заняття? 

 Що цікавого я дізнався? 

 

Заняття 19 

 

Вправа «Привітатись, як...» (10 хв). 

Мета: стимулювати індивідуальну активність, створити позитивну 

атмосферу в групі. 

Учасникам пропонують стати в коло, привітатися з колегами різними 

способами: 

 як дуже сором’язливі люди; 

 як люди, які постійно кудись поспішають; 

 як люди, які не бачили одне одного декілька років. 

 

Міні-лекція «Толерантність» (15 хв). 

Мета: сприяти усвідомленню правоти своєї точки зору, вмінню знаходити 

компроміс. 

На дошку необхідно вивісити плакат, де зображені двоє людей, які між 

собою спілкуються щодо зображення. На плакаті описаний діалог персонажів 

(малюнок). 
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Ведучий. Уявімо діалог цих двох людей. Двоє учасників зачитують діалог у 

ролях. (Час виконання 10 хв.) 

Учасник 1. Це шістка. 

Учасник 2. Це дев’ятка. 

Учасник 1. Та ні, це шістка. 

Учасник 2. Яка це шістка, коли це дев’ятка.  

Учасник 1. Це справжнісінька шістка. 

Учасник 2. Ти щось плутаєш. Це справжнісінька дев’ятка. 

Учасник 1. Ти що, не при своєму розумі? Дивишся й не бачиш? 

Учасник 2. Та ні, це тобі треба лікуватися! 

Тобто небажання зрозуміти іншого, впевненість, що лише ваша думка є 

правильною ‒ найкоротший шлях до непорозуміння, а часто до виникнення 

конфлікту. 

Тому, якщо ви прагнете до продуктивного спілкування, необхідно 

поводитися так, аби не образити партнера, поважати точку зору іншого та його 

особистість, незалежно від соціального стану, національності, індивідуальних 

особливостей, уподобань тощо. Таке спілкування називається толерантним. 

На дошці необхідно вивісити плакат «Толерантність», на якому до кожної 

літери слова дібране певне означення: 

Т ‒ терпимість; 

О ‒ оптимізм; 

Л ‒ любов; 

Е ‒ ентузіазм; 

Р ‒ рівність; 

А ‒ активність; 

Н ‒ ніжність; 

Т ‒ тактовність; 

Н ‒ необхідність; 

І ‒ ініціативність; 

С ‒ співчуття; 
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Т ‒ терпіння; 

Ь ‒ м’якість. 

Толерантність ‒ це розуміння, повага, визнання рівноправності, відмова від 

тиску й насильства, визнання права інших на відмінні думки й погляди, 

прийняття решти людей такими, які вони є, порозуміння на основі згоди. 

Толерантні люди більше знають про свої вади й переваги. Вони критично 

ставляться до себе й не прагнуть у своїх бідах звинуватити інших. Вони не 

перекладають відповідальності на інших. Толерантна людина не ділить світ на 

два кольори ‒ чорний та білий. Вона не акцентує уваги на розбіжностях між 

«своїми» й «чужими», а тому готова вислухати й розуміти інші точки зору. 

Почуття гумору та здатність посміятися зі своїх слабких сторін ‒ особлива 

риса толерантної людини. У того, хто здатний до цього, менша потреба 

домінувати та зверхньо ставитися до інших. 

Отже, толерантна особистість знає й правильно себе оцінює. Її добре 

ставлення до себе поєднується з позитивним та доброзичливим ставленням до 

інших. 

 

Вправа «Суперечка» (10 хв). 

Мета: закріпити теоретичний матеріал про толерантність. 

Для роботи необхідно мати аркуш паперу формату АЗ (3 шт.), картки з 

варіантом завдання. 

Учасники об’єднуються в три групи. Кожній групі дають аркуш паперу 

формату АЗ і картку з варіантом завдання, яке вони виконують. 

Картки. 

1. Складіть перелік слів та фраз, якими висловлюєте згоду. 

2. Складіть перелік слів та виразів, якими висловлюєте незгоду. 

3. Складіть перелік слів та виразів, якими висловлюєте оцінку дій або вчинків 

іншого. 

Далі кожна група по черзі демонструє результати своєї роботи. 
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Після обговорення ведучий пропонує учасникам підкреслити на плакаті ті 

вирази, які можна використовувати при толерантному спілкуванні. 

Запитання для обговорення: 

 Для чого ми виконували це завдання? 

 Яким чином ви обирали висловлювання? 

 

Вправа «Мух краще ловити на мед» (10 хв). 

Мета: показати, що підхід із позиції сили не завжди є найефективнішим 

засобом спілкування та спонукання людей до зміни поведінки. 

Ведучий пропонує учасникам об’єднатися у пари, стати обличчям один до 

одного, партнеру простягнути руку вперед і стиснути долоню в кулак. Завдання 

другого з пари ‒ якомога швидше розкрити кулак партнера. За 15 секунд 

учасники міняються ролями. Коли ведучий зупиняє вправу, то констатує, що 

більшість учасників намагалися змусити партнерів розкрити долоню силою. 

Проте, що більше зусиль вони докладали, то більшим був опір. Ведучий запитує, 

чи застосовував хтось інший спосіб спонукати партнера розтулити долоню, 

наприклад, чемно попросити. Як правило, комусь із учасників спало на думку 

використати цей найпростіший спосіб. 

Після вправи ведучий ініціює обговорення, фокусуючи увагу на корисності 

дій без примусу, поваги інших, відкритості до нестандартних ідей. 

Запитання для обговорення: 

 Як ви почувалися під час виконання вправи? 

 У якій ролі вам було працювати найважче? 

Притча (8 хв). 

Жив собі хлопчик із жахливим характером. Якось батько дав йому мішок 

цвяхів і звелів по одному забивати їх у паркан щоразу, коли хлопчик втрачає 

терпець і з кимось свариться. 

У перший день він забив 37 цвяхів. Згодом навчився контролювати себе, і 

кількість цвяхів щодня зменшувалася. Хлопчик зрозумів, що легше опановувати 

свої емоції, ніж забивати цвяхи. 
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Нарешті настав день, коли він не забив жодного цвяха. Син підійшов до 

батька і сказав про це. 

Тоді батько звелів синові витягати з паркана по одному цвяху в ті дні, коли 

він не втратить самоконтролю й ні з ким не посвариться. 

Минав час, і згодом син зміг похвалитися батькові, що в паркані не 

залишилося жодного цвяха. Батько відповів: «Ти добре поводишся, але 

подивися, скільки дірок залишилося... Паркан уже ніколи не буде таким, як 

колись». 

Якщо ви з кимось сваритеся й говорите щось неприємне, то залишаєте 

після себе такі ж рани, як ці дірки від цвяхів. І рани зостаються, незважаючи на 

те, скільки разів ви потім вибачитеся. Словесні рани заподіюють такий же біль, 

як і фізичні. 

Не залишайте на своєму шляху таких дірок! Не забивайте цвяхів 

ворожнечі, нерозуміння, жорстокості в душі людей! Будьте толерантними! 

Зворотний зв’язок. Кожен учасник висловлює своє уявлення про те, що 

відбувалося з ним і групою, відповідаючи на запитання: 

 Яким було для мене це заняття? 

 Як я почуваюся? 

 Які вправи, процедури, події були найважливішими? 

 

Заняття 20 

 

Міні-лекція «Особистість» (20 хв.). 

Ведучий. Від того, де буде рости дитина, хто її буде оточувати, як до неї 

будуть ставитись, залежить те, якою вона виросте: даруватиме любов чи 

принижуватиме любов’ю, буде доброю чи злою, зуміє боротися з негараздами 

долі чи буде плисти за течією. З неї виросте особистість чи покидьок.  

Запитання для обговорення: 

 Як ви вважаєте, кого називають особистістю? 
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Особистість − це людина, якій притаманні свідомість і певний рівень 

психічного розвитку, який робить її здатною керувати своєю поведінкою і 

діяльністю. 

Відомо, що людина є біосоціальною істотою. Від народження її іменують 

індивідом, тобто одиничним представником людського роду, виду Ното sаріеns, 

носієм індивідуальних своєрідних рис. 

Поведінка людини залежить від індивідуальних особливостей людини, її 

характеру, темпераменту, особливостей перебігу психічних процесів, мотивацій. 

На неї впливає суспільство з його установками, правилами, цінностями. Живучи 

в суспільстві, людина вступає у взаємозв’язки з іншими людьми й стає в ньому 

особистістю. 

Усі новонароджені подібні лише на перший погляд. Кожний із них є 

індивідом, але ще не особистістю. Людина особистістю не народжується, вона 

нею стає під впливом різних чинників (діяльність, природне й соціальне 

середовище). Кожна особистість має риси та властивості, які характеризують її 

індивідуальність, тобто вона – неповторна. 

Розглянимо структуру особистості, користуючись схемою. 

Компоненти структури особистості. 

Біологічно зумовлені: 

 темперамент, 

 статеві особливості, 

 вікові особливості. 

Індивідуальні особливості психічних процесів: 

 сприйняття, 

 мислення, 

 увага, 

 пам’ять. 

Соціально зумовлені: 

 спрямованість, 

 ставлення, 
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 моральні якості. 

Досвід: 

 знання, 

 уміння, 

 навички. 

Щоб скласти уявлення про ту чи іншу особу, зазвичай потрібно знати 

відповіді на запитання:  

«Чого вона хоче?»,  

«Що для неї є цікавим?»,  

«До чого вона прагне?»,  

«Що вона може?».  

Відповіді на перші три запитання надають змогу виявити спрямованість 

особистості, її мотиви, інтереси та потреби.  

Спрямованість особистості – сукупність життєвих прагнень людини 

(потреб, мотивів, інтересів, переконань, ідеалів), які зумовлюють домінування 

певних форм поведінки та діяльності. 

Як відомо, потреби − головне джерело активності людини.  

Запитання для обговорення: 

 Пригадайте, які потреби властиві людині. 

При відповіді на поставлене питання скористатися схемою «Піраміда 

потреб» А. Маслоу.  

У розвитку особистості важливу роль відіграють духовні потреби: 

прагнення до знань, творчості, пізнання краси.  

Життя людини в суспільстві зумовило виникнення й суспільних потреб, 

таких як: 

 потреба в спілкуванні,  

 потреба посісти гідне місце в колективі.  

Ці та інші потреби притаманні певною мірою всім людям, але рівень 

їхнього розвитку, їх співвідношення неоднакові. Кожну людину характеризує 

неповторне поєднання різних потреб. Ми по-різному оцінюємо людей, залежно 
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від того, задоволення яких потреб для них є найважливішими. В одних, 

наприклад, переважає прагнення лише до особистого збагачення, в інших − 

творча праця в ім’я науки, людства. 

 

Вправа «Позитив» (5 хв). 

Мета: створити позитивну атмосферу, налаштувати учасників на роботу. 

Учасники описують свій настрій у вигляді кольорів. Наприклад, синій, 

сірий або червоний у жовту клітинку. Учасник, у якого поганий настрій (чорні, 

сірі тони), сідає в центр кола й заплющує очі. Усі інші кладуть на нього долоні 

рук і, заплющивши очі, подумки передають йому позитивну енергію. 

Вправа «Мій всесвіт» (15 хв). 

Мета: продовжити саморозкриття, самопізнання. 

Для роботи необхідно мати аркуш паперу формату А4 з намальованим на 

ньому сонцем і літерою Я, олівці. 

Учасникам роздають аркуші паперу, посередині яких намальоване сонце, й 

у центрі сонячного кола написано велику літеру Я. Від цього Я − центру свого 

Всесвіту − накреслені лінії до зірок і планет: 

1. Моє улюблене заняття... 

2. Мій улюблений колір... 

3. Моя улюблена тварина... 

4. Мій найкращий друг... 

5. Мій улюблений звук... 

6. Мій улюблений запах... 

7. Моя улюблена гра... 

8. Мій улюблений одяг... 

9. Моя улюблена музика... 

10. Моя улюблена пора року... 

11. Що я найбільше люблю робити... 

12. Місце, де я найбільше люблю бувати... 

13. Мій улюблений виконавець або група... 
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14. Мої улюблені герої... 

15. Я маю здібності до... 

16. Людина, якою я захоплююсь... 

17. Найкраще я вмію... 

18. Я знаю, що зможу... 

19. Я впевнений у собі, тому що... 

Учасники повинні продовжити кожне речення. Після виконання завдання 

презентують свій всесвіт. 

Запитання для обговорення: 

 Яка, на вашу думку, мета цієї вправи? 

 Про що ви дізналися, коли послухали презентації інших учасників? 

Ведучий розповідає: «У всіх нас − великий потенціа. Це те, що робить 

кожного з нас унікальним і те, що нас об’єднує. Ми потрібні одне одному, і 

кожна людина може досягти в житті успіх й зробити так, щоб іншим людям було 

веселіше жити». 

 

Міні˗лекція «Унікальність людини» (10 хв). 

Мета: з’ясувати відмінності людей одне від одного, обговорити 

типологічні особливості. 

Ведучий. Унікальність передбачає відмінність однієї людини від інших. У 

формуванні цих відмінностей беруть участь три сили: 

 природна (генетична),  

 оточення людини,  

 власне, сама людина.  

Природними відмінностями є колір очей і волосся, темперамент і гострота 

слуху тощо. Вони є основою й задають базові відмінності характеристик 

людини, зберігаючись на все життя. 

Друга сила ˗ вплив середовища (культури, соціального становища, сім’ї та 

однолітків), у якому розвивається людина. Ця сила спричиняє розвиток 

характеру, здібностей, переконань і цінностей. Починаючи з підліткового віку 
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значного впливу набуває ще одна сила − сама людина, здатна сприймати й 

усвідомлювати себе, а також оцінювати, активно впливати і навіть створювати 

умови для власного життя, змінюючи себе. 

Найперше, на що ми звертаємо увагу під час зустрічі, – це зовнішність. Її 

складовими є фізичні хактеристики, враження від уміння подати себе, стиль 

поведінки, манера розмовляти, охайність, уміння вдягатися, рухатися тощо. 

Пізніше важливим стає вміння спілкуватися, висловлювати свої думки, почуття 

та емоції. За деякий час починають проявлятися риси характеру й здібності. І 

значно пізніше ми починаємо звертати увагу на інтереси та захоплення, погляди 

й переконання, цінності людини, її мрії й наміри відносно власного майбутнього. 

Усі ці характеристики формують думку про людину, асоціюються з її ім’ям. 

Звичайно, зараз ви більше уваги надаєте зовнішності й тим фізичним змінам, які 

відбуваються з вашим тілом, оскільки саме вони є складовими привабливості. Та 

все ж головним є те, як ви самі ставитеся до цих змін у собі та інших людях. 

Якщо хтось соромиться своїх фізичних даних, намагається приховати чи 

замаскувати їх, то й інші ставитимуться до цього так само недобре. Якщо ж 

людина приймає себе такою, якою вона є, використовуючи свої вади як 

позитивні риси, то вони стають невід’ємною частиною її унікальності й 

зливаються в цілісний образ. 

Одного разу всесвітньо відомий футболіст Пеле, перебуваючи на 

тренуванні російських футболістів, сказав, що знає причину їхньої поганої гри: 

тренування присвячені ліквідації хиб, а не розвитку переваг. 

На думку Пеле, у нього і в його товаришів по команді є чимало 

прорахунків, але їх мало хто помічає, оскільки те, що вони вміють найкраще, 

роблять досконало, а ті хиби, які залишаються, є продовженням переваг. 

Як особистість людина відрізняється від інших своїми вчинками, 

цінностями, уявленнями про власне «Я». Щоб усвідомити свою несхожість на 

інших, порівняй себе зі своїми знайомими. Ми оцінюємо себе, враховуючи 

думки про нас інших людей. Прагнемо, щоб вони захоплювалися нами й 

визнавали нас, звертали на нас увагу. Одним із базових понять є поняття «Я». 
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«Я» є цілісним уявленням про себе, воно формується як ставлення до 

окремих характеристик, що є спільними й відмінними від інших. 

 

Вправа «Моя індивідуальність» (10 хв). 

Мета: сформувати уявлення про неповторність індивідуальності. 

Учасники передають по колу квітку. При цьому кожен під час передавання 

квітки сусіду промовляє його ім’я, а також називає властиві йому риси, які 

починаються з тієї ж літери, що й ім’я (наприклад: Ольга − обережна, охайна; 

Вадим − великодушний). Той учасник, який приймає квітку, говорить про свою 

унікальність: «Я − унікальний, тому що...». 

Запитання для обговорення: 

 Який висновок можна зробити після виконаної вами вправи?  

 

Вправа «Хто я?» (10 хв). 

Мета: сприяти усвідомленому створенню й розвитку образу «Я». 

Для роботи необхідно мати аркуш паперу формату А4, олівці. 

Ведучий. Поставте собі запитання «Хто я?» і запишіть відповідь, яка 

першою спала вам на думку. Повторіть це кілька разів. Запишіть стільки 

відповідей, скільки спаде вам на думку. А тепер запишіть ті характеристики, які 

дали б вам батьки на запитання «Хто ти?». Порівняйте одержані відповіді й 

визначте ті, що не збігаються. Це список вашої окремої території. Що ще можете 

додати до початкового списку? 

Запитання для обговорення: 

 Які емоції викликало у вас виконання вправи? 

 

Міні˗лекція «Унікальність людини» (5 хв.). 

Ведучий. Найвища вершина реалізації унікальності − бути своєрідним і 

самобутнім, таким, яким ти можеш бути − автором власного життя. Якщо ви 

мрієте про велике майбутнє, задумайтеся над своїми життєвими планами вже 

зараз. Людина стає вільною, коли починає розуміти, що вона не зобов’язана бути 
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витвором інших, «зліпленою» відповідно до чиїхось очікувань чи вимог. Я 

(людина) не повинна бути жертвою невідомих сил у самій собі. Я все більше 

стаю архітектором самої себе. Я вільна в прийнятті рішень і здійсненні вибору, Я 

здатна через прийняття своєї індивідуальності прийняти себе такою, якою є − 

більшою мірою реалізовувати свою унікальність, свій потенціал. 

Головне – мислити позитивно! 

Зворотний зв’язок. Кожен учасник висловлює своє уявлення про те, що 

відбувалося з ним і групою, відповідаючи на запитання: 

 Яким було для мене це заняття? 

 Як я почуваюся? 

 Які вправи, процедури, події були найважливішими? 

 

Заняття 21 

 

Вправа «Привіт» (10 хв). 

Мета: встановити контакт між учасниками та налаштувати на роботу. 

Один з учнів говорить привітання або комплімент у такій формі:  

«Привіт усім, у кого в цей момент хороший настрій!». Ті, кого стосуються 

ці слова, хором відповідають: «Привіт!». А якщо був сказаний комплімент, то ті 

з учасників, які вважають, що це стосується їх, хором відповідають: «Дякую!». 

Вправа повторюється декілька разів. 

 

Міні-лекція «Гармонія в житті» (10 хв.). 

Один зі східних філософів зауважив, що перебувати в гармонії з 

природним ритмом Всесвіту ‒ означає бути поетом, художником, музикантом, 

танцюристом. «Гармонія» в перекладі з грецької мови означає «злагодженість, 

зв’язок, стрункість». У словнику це поняття пояснюється як «внутрішня і 

зовнішня узгодженість, цілісність явищ і процесів». Тож чи є наше життя 

гармонійним у соціальних стосунках, у природі? Відповідь на це запитання 

спробуємо відшукати упродовж заняття. 
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Вправа «Як я розумно гармонію?» (25 хв). 

Мета: сприяти усвідомленню учнями поняття «гармонія»; з’ясувати умови 

гармонійного співіснування з довкіллям, собою, іншими. 

Для роботи необхідно мати аркуші паперу формату А4, олівці (кулькові 

ручки), таблиця. 

Учасники на окремих аркушах пишуть перелік тих рис людини, які 

вважають важливими для гармонійної взаємодії з довкіллям. Що більше рис 

напишуть, то цікавішим буде виконання наступних завдань. (Час виконвння 5 

хв.)  

Далі учасники заняття по черзі вказують риси, а ведучий записує, 

доповнюючи перелік тими, що визначають основи гармонійного співіснування 

людини з навколишнім світом. Риси зачитують, а учасники голосують за них. 

Якщо за певну рису проголосувала більшість ‒ ведучий записує її окремо й 

звертається до учасників із запитанням: «Чому ви вважаєте саме цю рису 

найважливішою?» (10 хв.). 

Потім кожен учасник отримує аркуш із таблицею й переписує з дошки ті 

риси, що виявилися найважливішими для групи. 

 

Риси, що сприяють гармонії людини з 

навколишнім світом 
Ці риси в мені 

  

  

 

Потім у графі «Ці риси в мені» навпроти кожної риси учасників просять 

поставити бали за 10-бальною шкалою, тобто оцінити, як розвинена риса в них. 

(Час виконання 5 хв.) 

Запитання для обговорення: 

 Для чого ми виконували вправу? 

 Чи задоволені ви собою зараз? 

 Чи здається вам, що потрібно щось у собі змінювати просто зараз? 
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Міні-лекція «Гармонія в житті» (продовження) (10 хв.). 

Усі ми здійснювали вчинки, які залишали по собі неприємні відчуття, або 

за які нам соромно. Чому так відбувається? Нерідко причинами таких дій є 

внутрішні суперечності, що заважають чинити так, як хочеться насправді. Коли 

ми діємо всупереч своєму «Я», з’являється внутрішній дискомфорт. Утім, не слід 

одразу лякатися й думати про себе погано. Адже всім відома істина: людина 

вчиться на власних помилках. Кожна помилка ‒ це життєвий урок, підступ до 

вищої сходинки. А чи здійметеся ви на цю сходинку ‒ залежить саме від вас. 

Філософи стверджують, що сенс життя полягає в постійному самовдосконаленні, 

віднайдені гармонії з довкіллям, у духовному збагаченні. 

 

Вправа «Природа і вчинок» (10 хв). 

Мета: сприяти усвідомленню взаємозв’язків у природі, необхідності 

гармонійного співіснування з її об’єктами, активізації суб’єктивного ставлення 

до світу природи. 

Учасники об’єднуються в пари. На дошці написано теми розповідей:  

«Вчинок, за який мені соромно»,  

«Вчинок, яким я пишаюся»,  

«Я був свідком вчинку...».  

У парі один учасник має розповісти іншому про якийсь вчинок та про 

почуття, пов’язані з ним. Потім учасники міняються в парі ролями оповідача та 

слухача. Після обговорення тем кожен учасник розповідає групі приклад вчинку 

сусіда, обов’язково відтворюючи його ставлення. Допускається розповідь як про 

позитивні, так і про негативні вчинки. 

Запитання для обговорення: 

 Чи важко було пригадати вчинки та емоції, пов’язані з ними? 

 Що було легше: розповідати про свої вчинки чи про вчинки друга в парі? 
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Міні-лекція «Гармонія в житті» (продовження) (5 хв.). 

Взаємодія людини з навколишнім світом споконвіку будувалася на 

протилежних моральних категоріях добра та зла. Давньогрецький філософ Зенон 

зазначав: «Жити потрібно в злагоді з природою. Це все одно, що жити в злагоді з 

добром». Адже без добра неможливі гармонійні стосунки з природою. 

Релаксаційна вправа «Море» (5 хв). 

Мета: розвинути здатність до релаксації, вміння слухати себе. 

Для проведення вправи необхідно мати аудіо запис тихої, спокійної 

музики. 

Учасники під звуки легкої музики та коментарі ведучого влаштовуються 

зручно на своїх стільцях, заплющують очі. 

Ведучий. Сядьте зручно. Заплющте очі й розслабтеся. Пригадайте полум’я 

свічечки, його золотавий колір, тепле та ніжне світло. Зосередьтеся на полум’ї. 

Повільно перемістіть його до серця. Ваше серце подібне до квітки, а полум’я 

зігріває та наповнює яскравим світлом серце. Це світло всі негативні почуття 

перетворює на любов. Ваше серце, як сонце, теж починає випромінювати ніжне 

тепло, та неймовірне світло.  

Теплі промінці сонечка пробігають по ваших руках до самих кінчиків 

пальців. Здається, що в долонях уже не одне, а два маленьких сонця. Саме вони 

випромінюють любов. 

Усе ваше тіло наповнене теплом. Світло любові в серці хоче розділити цю 

любов з усіма: вашою родиною, друзями, однокласниками, педагогами, усіма, 

хто вас оточує. Ніщо не зупинить світло сонця, ніхто не залишиться в пітьмі. 

Сонце випромінює світло й тепло на весь світ, ваше місто, заклад навчання, клас 

або групу. Воно торкається всього живого: рослин, дерев, квітів, дарує своє 

тепло тваринам. Світло любові наповнює всю Землю, весь Всесвіт і ваше серце 

також. Усе об’єдналось, усе єдине. Збережіть це світло, не дайте йому згаснути. 

Повільно розплющуйте очеи, усміхніться тому, хто поруч. 

Ведучий. Відповідно до результатів нашої сьогоднішньої праці можна 

зробити висновок, що тільки добро, розуміння себе, інших, сенсу житія 
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забезпечить гармонію людини з довкіллям. А будь-який негативний вчинок лише 

віддаляє нас від гармонії зі світом і самим собою. 

Зворотний зв’язок. Кожен учасник пригадує сьогоднішню роботу на 

занятті, висловлює свою думку, продовжуючи фрази: 

 Я зрозумів... 

 Мене здивувало... 

 Я відчуваю... 

 Сьогодні мене дратувало... 

 Мені дуже сподобалося… 

Підведення підсумків курсу занять. Побажання учасників. 
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Додаток Г. 

 

 

Матриця інтеркореляцій особистісної цілісності та показників 

психологічних властивостей особистості юнацького віку (контрольна група 

до формувального експерименту) 

 

 

 Са ОЖ Інт ВМ ПМ КЛ Сам Смп БДСР БДВ АОСП З ОДР ВВЗ Т ОЦ  
Са 1 ,440 ,035 ,584 ,528 ,332 ,276 ,630 ,795 ,333 ,046 ,634 ,462 ,243 ,708 ,859** 

ОЖ ,440 1 ,058 ,012 ,0014 ,0011 ,339 ,0015 ,002 ,0009 ,028 ,012 ,002 ,003 ,0008 ,768** 

Інт ,034 ,055 1 ,524 ,163 ,114 ,142 ,263 ,161 ,284 ,811 ,515 ,125 ,163 ,204 ,715** 

ВМ ,584 ,012 ,524 1 ,199 ,359 ,248 ,034 ,194 ,022 ,0009 ,001 ,319 ,197 ,105 ,672** 

ПМ ,528 ,0014 ,163 ,199 1 ,635 ,169 ,115 ,404 ,714 ,043 ,261 ,388 ,649 ,174 ,524** 

КЛ ,332 ,0011 ,114 ,359 ,635 1 ,113 ,108 ,285 ,147 ,055 ,330 ,632 ,479 ,086 ,312* 

Сам ,276 ,339 ,142 ,249 ,169 ,113 1 ,223 ,158 ,152 ,081 ,174 ,098 ,336 ,146 ,311* 

Смп ,630 ,0015 ,263 ,248 ,115 ,108 ,223 1 ,169 ,439 ,006 ,248 ,256 ,181 ,375 ,310* 

БДСР ,795 ,002 ,161 ,034 ,404 ,285 ,158 ,170 1 ,305 ,322 ,001 ,076 ,214 ,230 ,299* 

БДВ ,333 ,0009 ,284 ,022 ,714 ,147 ,152 ,440 ,305 1 ,365 ,103 ,011 ,194 ,275 ,285* 

АОСП ,046 ,028 ,811 ,0009 ,043 ,055 ,081 ,006 ,322 ,365 1 ,240 ,533 ,184 ,317 ,275* 

З ,634 ,012 ,515 ,001 ,261 ,330 ,174 ,248 ,001 ,103 ,240 1 ,291 ,311 ,073 ,274* 

ОДР ,462 ,002 ,125 ,319 ,388 ,632 ,098 ,256 ,076 ,009 ,533 ,291 1 ,130 ,027 ,269* 

ВВЗ ,243 ,003 ,163 ,197 ,649 ,479 ,336 ,181 ,214 ,192 ,184 ,311 ,130 1 ,036 ,266* 

Т ,708 ,0008 ,204 ,105 ,174 ,086 ,146 ,375 ,230 ,275 ,317 ,073 ,027 ,036 1 ,261* 

ОЦ ,859** ,768** ,715** ,672** ,524** ,312* ,311* ,310* ,299* ,285* ,275* ,274* ,269* ,269* ,261* 1 
 

Са – Самоактуалізація, ОЖ – Осмисленість життя, Інт – інтегративність, ВМ – 

Внутрішній мотив, ПМ – Пізнавальний мотив, КЛ – Концепція людини, Сам – 

Самоінтерес, Смп – Самопослідовність, БДСР – Бажання досягти високого 

результату, БДВ – Бажання досягти визнання, АОСП – Адекватна оцінка свого 

потенціалу, З – здоров’я, ОДР – Оцінка досягнутого потенціалу, ВВЗ – 

Вираженість вольового зусилля, Т – Трансценденція, ОЦ – особистісна 

цілісність. 
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Матриця інтеркореляцій особистісної цілісності та показників 

психологічних властивостей особистості юнацького віку (контрольна група 

після формувального експерименту) 

 

 

 
 Са ОЖ Інт ВМ ПМ КЛ Сам Смп БДСР БДВ АОСП З ОДР ВВЗ Т ОЦ  
Са 1 ,440 ,035 ,584 ,528 ,332 ,276 ,630 ,795 ,333 ,046 ,634 ,462 ,243 ,708 ,859** 

ОЖ ,440 1 ,058 ,012 ,0014 ,0011 ,339 ,0015 ,002 ,0009 ,028 ,012 ,002 ,003 ,0008 ,768** 

Інт ,034 ,055 1 ,524 ,163 ,114 ,142 ,263 ,161 ,284 ,811 ,515 ,125 ,163 ,204 ,715** 

ВМ ,584 ,012 ,524 1 ,199 ,359 ,248 ,034 ,194 ,022 ,0009 ,001 ,319 ,197 ,105 ,672** 

ПМ ,528 ,0014 ,163 ,199 1 ,635 ,169 ,115 ,404 ,714 ,043 ,261 ,388 ,649 ,174 ,524** 

КЛ ,332 ,0011 ,114 ,359 ,635 1 ,113 ,108 ,285 ,147 ,055 ,330 ,632 ,479 ,086 ,312* 

Сам ,276 ,339 ,142 ,249 ,169 ,113 1 ,223 ,158 ,152 ,081 ,174 ,098 ,336 ,146 ,311* 

Смп ,630 ,0015 ,263 ,248 ,115 ,108 ,223 1 ,169 ,439 ,006 ,248 ,256 ,181 ,375 ,310* 

БДСР ,795 ,002 ,161 ,034 ,404 ,285 ,158 ,170 1 ,305 ,322 ,001 ,076 ,214 ,230 ,299* 

БДВ ,333 ,0009 ,284 ,022 ,714 ,147 ,152 ,440 ,305 1 ,365 ,103 ,011 ,194 ,275 ,285* 

АОСП ,046 ,028 ,811 ,0009 ,043 ,055 ,081 ,006 ,322 ,365 1 ,240 ,533 ,184 ,317 ,275* 

З ,634 ,012 ,515 ,001 ,261 ,330 ,174 ,248 ,001 ,103 ,240 1 ,291 ,311 ,073 ,274* 

ОДР ,462 ,002 ,125 ,319 ,388 ,632 ,098 ,256 ,076 ,009 ,533 ,291 1 ,130 ,027 ,269* 

ВВЗ ,243 ,003 ,163 ,197 ,649 ,479 ,336 ,181 ,214 ,192 ,184 ,311 ,130 1 ,036 ,266* 

Т ,708 ,0008 ,204 ,105 ,174 ,086 ,146 ,375 ,230 ,275 ,317 ,073 ,027 ,036 1 ,261* 

ОЦ ,859** ,768** ,715** ,672** ,524** ,312* ,311* ,310* ,299* ,285* ,275* ,274* ,269* ,269* ,261* 1 
 

 

Са – Самоактуалізація, ОЖ – Осмисленість життя, Інт – інтегративність, ВМ – 

Внутрішній мотив, ПМ – Пізнавальний мотив, КЛ – Концепція людини, Сам – 

Самоінтерес, Смп – Самопослідовність, БДСР – Бажання досягти високого 

результату, БДВ – Бажання досягти визнання, АОСП – Адекватна оцінка свого 

потенціалу, З – здоров’я, ОДР – Оцінка досягнутого потенціалу, ВВЗ – 

Вираженість вольового зусилля, Т – Трансценденція, ОЦ – особистісна 

цілісність. 



458 

 

Матриця інтеркореляцій особистісної цілісності та показників 

психологічних властивостей особистості юнацького віку (експериментальна 

група до формувального експерименту) 

 

 
 Са ОЖ Інт ВМ ПМ КЛ Сам Смп БДСР БДВ АОСП З ОДР ВВЗ Т ОЦ  
Са 1 ,440 ,035 ,584 ,528 ,332 ,276 ,630 ,795 ,333 ,046 ,634 ,462 ,243 ,708 ,859** 

ОЖ ,440 1 ,058 ,012 ,0014 ,0011 ,339 ,0015 ,002 ,0009 ,028 ,012 ,002 ,003 ,0008 ,768** 

Інт ,034 ,055 1 ,524 ,163 ,114 ,142 ,263 ,161 ,284 ,811 ,515 ,125 ,163 ,204 ,715** 

ВМ ,584 ,012 ,524 1 ,199 ,359 ,248 ,034 ,194 ,022 ,0009 ,001 ,319 ,197 ,105 ,672** 

ПМ ,528 ,0014 ,163 ,199 1 ,635 ,169 ,115 ,404 ,714 ,043 ,261 ,388 ,649 ,174 ,524** 

КЛ ,332 ,0011 ,114 ,359 ,635 1 ,113 ,108 ,285 ,147 ,055 ,330 ,632 ,479 ,086 ,312* 

Сам ,276 ,339 ,142 ,249 ,169 ,113 1 ,223 ,158 ,152 ,081 ,174 ,098 ,336 ,146 ,311* 

Смп ,630 ,0015 ,263 ,248 ,115 ,108 ,223 1 ,169 ,439 ,006 ,248 ,256 ,181 ,375 ,310* 

БДСР ,795 ,002 ,161 ,034 ,404 ,285 ,158 ,170 1 ,305 ,322 ,001 ,076 ,214 ,230 ,299* 

БДВ ,333 ,0009 ,284 ,022 ,714 ,147 ,152 ,440 ,305 1 ,365 ,103 ,011 ,194 ,275 ,285* 

АОСП ,046 ,028 ,811 ,0009 ,043 ,055 ,081 ,006 ,322 ,365 1 ,240 ,533 ,184 ,317 ,275* 

З ,634 ,012 ,515 ,001 ,261 ,330 ,174 ,248 ,001 ,103 ,240 1 ,291 ,311 ,073 ,274* 

ОДР ,462 ,002 ,125 ,319 ,388 ,632 ,098 ,256 ,076 ,009 ,533 ,291 1 ,130 ,027 ,269* 

ВВЗ ,243 ,003 ,163 ,197 ,649 ,479 ,336 ,181 ,214 ,192 ,184 ,311 ,130 1 ,036 ,266* 

Т ,708 ,0008 ,204 ,105 ,174 ,086 ,146 ,375 ,230 ,275 ,317 ,073 ,027 ,036 1 ,261* 

ОЦ ,859** ,768** ,715** ,672** ,524** ,312* ,311* ,310* ,299* ,285* ,275* ,274* ,269* ,269* ,261* 1 
 

 

Са – Самоактуалізація, ОЖ – Осмисленість життя, Інт – інтегративність, ВМ – 

Внутрішній мотив, ПМ – Пізнавальний мотив, КЛ – Концепція людини, Сам – 

Самоінтерес, Смп – Самопослідовність, БДСР – Бажання досягти високого 

результату, БДВ – Бажання досягти визнання, АОСП – Адекватна оцінка свого 

потенціалу, З – здоров’я, ОДР – Оцінка досягнутого потенціалу, ВВЗ – 

Вираженість вольового зусилля, Т – Трансценденція, ОЦ – особистісна 

цілісність. 
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Матриця інтеркореляцій особистісної цілісності та показників 

психологічних властивостей особистості юнацького віку (експериментальна 

група після формувального експерименту) 
 

 

 

 Са ОЖ Інт ВМ ПМ КЛ Сам Смп БДСР БДВ АОСП З ОДР ВВЗ Т ОЦ  
Са 1 ,445 ,036 ,654 ,530 ,337 ,276 ,651 ,863 ,338 ,048 ,690 ,478 ,244 ,721 ,863** 

ОЖ ,445 1 ,060 ,013 ,002 ,001 ,440 ,002 ,003 ,001 ,029 ,013 ,003 ,004 ,001 ,771** 

Інт ,036 ,060 1 ,526 ,164 ,117 ,147 ,267 ,165 ,286 ,815 ,519 ,127 ,164 ,205 ,717** 

ВМ ,654 ,013 ,526 1 ,200 ,361 ,249 ,035 ,195 ,023 ,001 ,002 ,320 ,198 ,106 ,673** 

ПМ ,530 ,002 ,164 ,200 1 ,636 ,170 ,116 ,405 ,715 ,044 ,262 ,389 ,650 ,175 ,525** 

КЛ ,337 ,001 ,117 ,361 ,636 1 ,114 ,109 ,286 ,148 ,056 ,331 ,633 ,480 ,087 ,313* 

Сам ,276 ,440 ,147 ,249 ,170 ,114 1 ,224 ,159 ,153 ,082 ,175 ,099 ,337 ,147 ,312* 

Смп ,651 ,002 ,267 ,035 ,116 ,109 ,224 1 ,170 ,440 ,007 ,249 ,257 ,182 ,376 ,311* 

БДСР ,863 ,003 ,165 ,195 ,405 ,286 ,159 ,170 1 ,306 ,323 ,002 ,077 ,215 ,231 ,301* 

БДВ ,338 ,001 ,286 ,023 ,715 ,148 ,153 ,440 ,306 1 ,366 ,104 ,010 ,193 ,276 ,286* 

АОСП ,048 ,029 ,815 ,001 ,044 ,056 ,082 ,007 ,323 ,366 1 ,241 ,534 ,185 ,318 ,276* 

З ,690 ,013 ,519 ,002 ,262 ,331 ,175 ,249 ,002 ,104 ,241 1 ,292 ,312 ,074 ,275* 

ОДР ,478 ,003 ,127 ,320 ,389 ,633 ,099 ,257 ,077 ,010 ,534 ,292 1 ,131 ,028 ,270* 

ВВЗ ,244 ,004 ,164 ,198 ,650 ,480 ,337 ,182 ,215 ,193 ,185 ,312 ,131 1 ,037 ,267* 

Т ,721 ,001 ,205 ,106 ,175 ,087 ,147 ,376 ,231 ,276 ,318 ,074 ,028 ,037 1 ,262* 

ОЦ ,863** ,771** ,717** ,673** ,525** ,313* ,312* ,311* ,301* ,286* ,276* ,275* ,270* ,267* ,262* 1 
 

Са – Самоактуалізація, ОЖ – Осмисленість життя, Інт – інтегративність, ВМ – 

Внутрішній мотив, ПМ – Пізнавальний мотив, КЛ – Концепція людини, Сам – 

Самоінтерес, Смп – Самопослідовність, БДСР – Бажання досягти високого 

результату, БДВ – Бажання досягти визнання, АОСП – Адекватна оцінка свого 

потенціалу, З – здоров’я, ОДР – Оцінка досягнутого потенціалу, ВВЗ – 

Вираженість вольового зусилля, Т – Трансценденція, ОЦ – особистісна 

цілісність. 
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Показники середнього значення інтеркореляцій особистісної цілісності 

(контрольна та експериментальна групи) 

 

 
 Контрольна група Екпериментальна група 

До 
формувального 
експерименту 

Після 
формувального 
експерименту 

До 
формувального 
експерименту 

Після 
формувального 
експерименту 

Середнє 
значення 
коефіцієнта 
кореляції 

,426 ,426 ,426 ,428 

 

 

 

 

Показники розвитку параметрів особистісної цілісності осіб 

експериментальної групи(%) 

 

 
Параметри Експериментальна група 

1. Самоактуалізація 7,65 
2. Осмисленість життя 7,64 
3. Інтегративність 7,58 
4. Внутрішній мотив 7,49 
5. Пізнавальний мотив 7,48 
6. Концепція людини 6,36 
7. Самоінтерес 6,30 
8. Самопослідовність 6,29 
9. Бажання досягти високого результату 6,28 
10. Бажання досягти визнання 6,20 
11. Адекватна оцінка свого потенціалу 6,19 
12. Здоров’я 6,15 
13. Оцінка досягнутого потенціалу 6,14 
14. Вираженість вольового зусилля 6, 13 
15. Трансценденція 6, 12 

 

 


