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АНОТАЦІЯ 

Даниленко Н. М. Ставлення до власної зовнішності в структурі 

суб’єктності дівчат юнацького віку. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 053 – Психологія. – Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди, Харків, 2020.  

Дисертаційна робота спрямована на вирішення актуального наукового 

завдання – визначення особливостей формування ставлення до власної 

зовнішності в структурі суб’єктності дівчат юнацького віку. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в роботі: 

вперше визначено базові елементи структурної організації суб’єктності і 

ставлення до власної зовнішності дівчат юнацького віку, серед яких присутні 

елементи, що сприяють інтеграції структури (відображене ставлення до себе, 

задоволеність самореалізацією, локус контролю-Я, локус контролю-життя, 

автономна каузальна орієнтація, системна рефлексія, задоволеність власною 

зовнішністю, самооцінка обличчя) та елементи, що дестабілізують її 

(самозвинувачення та самоприв’язаність); вперше визначено особливості 

структурної організації суб’єктності та ставлення до власної зовнішності у 

дівчат із різним співвідношенням задоволеності і стурбованості нею; 

розширено уявлення про суб’єктність особистості юнацького віку через 

визначення факторної структури суб’єктності юнок, що містить такі 

компоненти: автономія,  самоорганізація діяльності та поведінки, ставлення до 

себе та світу, зовнішньо-каузальна самовпевненість; розширено уявлення про 

ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку через визначення характеру 

зв’язків його складових із компонентами структури суб’єктності; розширено 

уявлення про особливості суб’єктності дівчат юнацького віку через 

визначення відмінностей показників її складових у дівчат із різним 

співвідношенням задоволеності та стурбованості власною зовнішністю; 

розширено уявлення про шляхи формування позитивно-дієвого ставлення до 
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власної зовнішності у дівчат юнацького віку через застосування 

психологічних засобів розвитку їхньої суб’єктності; дістала подальшого 

розвитку психологічна характеристика юнацького віку через виявлення 

відмінних особливостей життєвого стилю, спрямованого на збереження й 

укріплення здоров’я,  мотивації відмови від паління, тілесного локусу контролю 

у юнок із різним співвідношенням задоволеності та стурбованості зовнішністю.   

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані в роботі практичних психологів при вирішенні 

питань, пов’язаних із розвитком суб’єктності і ставлення до зовнішності у 

дівчат юнацького віку,   у тому числі в роботі  практичних психологів закладів 

освіти, а також у процесі професійної підготовки та підвищення професійного 

рівня практичних психологів при викладанні навчальних курсів «Вікова 

психологія», «Соціальна психологія», «Психологія здоров’я». 

За результатами проведеного в дисертації теоретичного аналізу підходів 

до вивчення суб’єктності та ставлення до зовнішності прийнято визначення 

суб’єктності як інтегрального особистісного утворення, виразність 

характеристик якого розкриває життєву позицію людини у світі.  В якості 

складових суб’єктності у роботі визначено автономність, рефлексивність, 

осмисленість життя, екзистенційну сповненість, ставлення до себе та світу, 

здатність до самоорганізації власної активності. Ставлення до власної 

зовнішності розглядається нами як частина ставлення особистості до себе та 

світу. Специфіка ставлення до власної зовнішності визначається здатністю 

особистості розуміти її як частину тілесно-душевно-духовної єдності, 

приймати та цінувати власну неповторність, оцінювати власну зовнішність за 

внутрішніми критеріями, самостійно визначати міру, напрямок і засоби 

перетворювальної активності щодо неї, що привертає увагу до питання зв’язку 

ставлення до зовнішності з суб’єктністю особистості, яке у дослідженні 

вирішується через аналіз ставлення до зовнішності в структурі суб’єктності 

дівчат юнацького віку. 

На емпіричному етапі дослідження визначено структуру суб’єктності 
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дівчат юнацького віку, представлену чотирма факторами: автономії, ставлення 

до себе та світу, самоорганізації діяльності та поведінки, зовнішньо-каузальної 

самовпевненості. До фактору автономії із позитивним знаком увійшли 

автономна каузальна орієнтація, екзистенційна сповненість, осмисленість 

життя, базисне переконання в осмисленості світу, системна рефлексія, 

відображене ставлення до себе, а з негативним – самозвинувачення, 

безособова каузальна орієнтація, закритість ставлення до себе, 

самоприв’язаність. Фактор самоорганізації діяльності та поведінки включає 

такі складові суб’єктності, як планомірність, самоорганізація, орієнтація на 

теперішнє, самокерування, цілеспрямованість, наполегливість. До фактору 

ставлення до себе та світу з позитивним знаком увійшли базисне переконання 

у власній цінності та значущості, самоцінність, самоприйняття, базисне 

переконання у прихильності світу та доброті людей, а з негативним – 

самозвинувачення. Фактор зовнішньо-каузальної самовпевненості 

представлений змінними зовнішньої каузальної орієнтації та самовпевненості. 

Вивчення взаємозв’язків складових ставлення до зовнішності та 

компонентів суб’єктності дівчат юнацького віку показало, що з компонентами 

автономії та ставлення до себе і світу прямо корелюють задоволеність 

зовнішністю, самооцінка обличчя, тіла, відповідності зовнішності віку, 

відображена зовнішність, вплив зовнішності на якість життя, а обернено – 

прагнення до вдосконалення зовнішності, загальна незадоволеність нею. 

Самооцінка виразної поведінки та самооцінка відповідності зовнішності 

статусу також прямо корелюють з компонентами автономії і ставлення до себе 

та світу, але крім того дані складові ставлення до зовнішності також прямо 

пов’язані з компонентом зовнішньо-каузальної самовпевненості. 

Стурбованість зовнішністю обернено пов’язана з компонентами автономії і 

ставлення до себе та світу, а прямо – із зовнішньо-каузальною 

самовпевненістю. Обернено пов’язаною з компонентом автономії виявилась і 

ситуаційна незадоволеність зовнішністю. Самооцінка оформлення власної 

зовнішності прямо корелює з самоорганізацією діяльності та поведінки і 
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зовнішньо-каузальною самовпевненістю.  

Визначено базові елементи структури суб’єктності і ставлення до 

зовнішності дівчат юнацького віку, серед яких представлені як суб’єктні 

якості (смисложиттєві орієнтації: задоволеність самореалізацією, локус 

контролю-Я та локус контролю-життя; модальності ставлення до себе: 

відображене ставлення, самоприв’язаність, самозвинувачення; системна 

рефлексія; автономна каузальна орієнтація), так і параметри ставлення до 

зовнішності (задоволеність зовнішністю, самооцінка обличчя). Встановлено, 

що базові елементи виконують в структурній організації суб’єктності і 

ставлення до себе різні функції: самозвинувачення та самоприв’язаність – 

дестабілізуючу, а інші базові елементи – інтегруючу, забезпечуючи структурі 

в цілому  цілісність, стабільність, стійкість до зовнішнього впливу.   

Визначені чотири варіанти співвідношення задоволеності і 

стурбованості власною зовнішністю у дівчат юнацького віку. Перший варіант 

характеризується  середньо-високим рівнем задоволеності і низьким рівнем 

стурбованості (38,50% вибірки), другий – середнім рівнем задоволеності і 

стурбованості (27,23 %), третій – низьким рівнем задоволеності і середньо-

високим рівнем стурбованості (18,31 %), четвертий – середньо-низьким 

рівнем задоволеності і стурбованості зовнішністю (15,96 %).  

Застосування методу структурно-психологічного аналізу А.В. Карпова 

дозволило визначити, що дівчата з різним сполученням показників 

задоволеності і стурбованості власною зовнішністю відрізняються як рівнем 

розвитку окремих складових суб’єктності і ставлення до зовнішності, так і 

характером їх організованості у спільній структурі.  

Задоволені зовнішністю дівчата відрізняються від незадоволених 

вищими оцінками власного обличчя, тіла, відповідності своєї зовнішності віку 

та статусу, меншим впливом соціально-культурних і ситуативних чинників на 

задоволеність зовнішністю. Задоволені і стурбовані зовнішністю дівчата вище 

оцінюють власну виразну поведінку, але характеризуються більш низькими 

показниками відображеної зовнішності порівняно з задоволеними, але  
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нестурбованими зовнішністю юнками. Незадоволені стурбовані зовнішністю 

дівчата вище за представниць інших груп оцінюють оформлення власної 

зовнішності, а ситуаційний вплив на ставлення до зовнішності за цією групою 

виявився найсуттєвішим. Стурбовані зовнішністю дівчата, незалежно від міри 

задоволеності нею, більше прагнуть до удосконалення зовнішності порівняно 

з нестурбованими зовнішністю ровесницями. 

Найвищі показники суб’єктності за параметрами автономної каузальної 

орієнтації, системної рефлексії, самоорганізації діяльності, екзистенційної 

сповненості, осмисленості життя та смисложиттєвих орієнтацій, відкритості 

ставлення до себе, самокерування, відображеного ставлення до себе, базисних 

переконань в прихильності світу та доброті людей, осмисленості світу, власній 

цінності та значущості визначені за групою задоволених нестурбованих 

зовнішністю дівчат. Стурбованих зовнішністю дівчат, незалежно від 

задоволеності нею, відрізняє найбільш виражена зовнішня каузальна 

орієнтація і квазірефлексія, найменш виражена інтроспекція, схильність до 

фіксації на подіях сьогодення, закритість ставлення до себе. Найнижчі 

показники суб’єктності за більшістю її складових визначені за групою дівчат 

із середньо-низьким рівнем задоволеності та стурбованості зовнішністю. 

Порівняння структурних індексів за групами дівчат із різним 

співвідношенням задоволеності і стурбованості власною зовнішністю 

показало, що найменшою розгалуженістю структури суб’єктності і ставлення 

до зовнішності, найнижчою її когерентністю відрізняється група 

незадоволених  стурбованих зовнішністю дівчат. Найбільш організованою та 

інтегрованою виявилася структура, отримана за групою задоволених і 

нестурбованих зовнішністю дівчат. Більш низький показник організованості 

структури за групою середньо задоволених  і стурбованих зовнішністю дівчат, 

за наявності найбільшої кількості та значущості зв’язків між елементами, 

пояснюється, перш за все, високою диференційованістю складових ставлення 

до зовнішності, а за групою незадоволених нестурбованих зовнішністю дівчат 

зменшення організованості структури обумовлене порівняно високим 
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показником диференційованості складових суб’єктності. Отримані результати 

пояснюються специфікою базових елементів структури суб’єктності та 

ставлення до зовнішності дівчат чотирьох досліджуваних груп.  

Розгляд ставлення до зовнішності в контексті психології тілесності 

обумовив необхідність аналізу проявів суб’єктності дівчат юнацького віку в 

аспекті активності, спрямованої на підтримку власного здоров’я, що 

передбачає ведення здорового способу життя, здатність вбачати в собі 

причину того, що відбувається з власним тілом, брати на себе відповідальність 

за його стан і функціонування. Визначені особливості розподілу дівчат із 

різним співвідношенням задоволеності і стурбованості власною зовнішністю 

за рівнями інтернальності тілесного локусу контролю, домінуючою 

мотивацією відмови від паління у дівчат, які  мають досвід паління або палять 

дотепер, відмінності в показниках життєвого стилю, спрямованого на 

збереження здоров’я. 

Емпірично доведена можливість формування позитивно-дієвого 

ставлення до власної зовнішності у дівчат юнацького віку через здійснення 

розвивально-корекційного впливу на складові їх суб’єктності. З урахуванням 

структури суб’єктності дівчат юнацького віку програма формування 

позитивно-дієвого ставлення до власної зовнішності складається з 

мотиваційного блоку, блоків особистісної автономії, ставлення до себе, 

ставлення до інших, самоорганізації діяльності та структурування часу, 

рефлексивного блоку. Перевірка ефективності запропонованої програми 

показала наявність у її учасниць позитивних зрушень в показниках 

суб’єктності. Участь у програмі також сприяла зростанню у дівчат 

задоволеності зовнішністю та зниженню стурбованості нею.   

Ключові слова: суб’єкт, суб’єктність, структура суб’єктності, 

ставлення до власної зовнішності, задоволеність зовнішністю, стурбованість 

зовнішністю, ставлення до себе, тілесність, саморегуляція, базисні 

переконання, тілесний локус контролю, мотивація відмови від паління, 

здоровий спосіб життя, психологічний супровід, дівчата юнацького вік 
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ABSTRACT 

Danylenko N.M.  The Attitude to Personal Appearance in the Structure 

of Adolescent Girls Subjeсtivity. – Qualifying scientific thesis, on the rights of 

manuscript. 

Dissertation for the degree of a Doctor of Philosophy in specialty 

053 «Psychology». – H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 

Kharkiv, 2020. 

The dissertation is aimed at solving an urgent scientific problem - to determine 

the peculiarities of the formation of attitude to personal appearance in the structure 

of the adolescent girls’ subjectivity.  

The scientific novelty of the obtained results is defined by the fact that this 

work: 

- defines for the first time the basic elements of the  structural organization of 

the adolescent girls’ subjectivity and attitude to personal appearance and some of 

these elements provide for the system integration (reflected self-attitude, satisfaction 

with self-realization, locus of self-control, locus of life-control, autonomic causal 

orientation, system reflection, satisfaction with personal appearance,  face self-

evaluation), and the others – destabilize it (self-accusation and self-affection); 

- defines for the first time the peculiarities of the structural organization of 

subjectivity and attitude to personal attitude of the girls with different performance 

of satisfaction and concern about it; 

- expands the notion of an adolescent’s personality subjectivity via definition 

of an adolescent’s subjectivity factor structure comprising such components as: 

autonomy, activity self-organization, self-attitude and attitude to the world, 

objectively-causal self-assurance; 

- expands the notion of the adolescent girls’ attitude to their personal 

appearance via revealing of the bond character of its constituents and subjectivity 

structure components; 
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-  expands the notion of the peculiarities of the adolescent girls’ subjectivity 

via revealing of the differences of its constituents’ indices of the girls with different 

performance of satisfaction and concern about their personal appearance; 

- expands the notion of the ways of forming the positively active attitude to 

personal appearance of the adolescent girls by means of their subjectivity 

development psychological tools;  

- provides the adolescent psychological characteristic with further 

development via revealing of the life style distinct peculiarities directed to health 

maintenance and promotion, quitting smoking motivation, adolescent girls’ body 

locus of control with different performance of satisfaction and concern about their 

personal appearance. 

Practical importance of the obtained results is that they may be used in the 

practical psychologists’ activity in solving the issues connected with development 

of the adolescent girls’ subjectivity and attitude to personal appearance as well as in 

the activity of the educational institutions practical psychologists and in the course 

of the practical psychologists’ professional training and development while teaching 

the following educational courses: “Developmental Psychology”, “Social 

Psychology”, “Health Psychology”. 

Following the results of the theoretical analysis of the approaches to the study 

of subjectivity and attitude to appearance conducted in the dissertation, a definition 

of subjectivity as an integral personal entity has been accepted; the significance of 

its characteristics unfolds personality’s attitudes in the world. The work defines 

autonomy, reflexiveness, life meaningfulness, existential fulness, self-attitude and 

attitude to the world, ability to personal activity self-organization in the capacity of 

subjectivity constituents. We consider attitude to personal appearance as part of 

personality’s self-attitude and attitude to the world. Specificity of attitude to personal 

appearance is defined by personality’s ability to comprehend it as part of body-

mental-spiritual unity, accept and value one’s uniqueness, evaluate one’s appearance 

according to the inner criteria, have control over the limits, direction and tools of the 

changing activity towards it that draws attention to the problem of bond between 
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attitude to appearance and personality’s subjectivity, and this problem is solved in 

the research by means of the analysis of attitude to appearance within the adolescent 

girls’ subjectivity structure.    

The structure of the adolescent girls’ subjectivity defined at the empirical 

stage of the research is presented by four factors: autonomy, self-attitude and attitude 

to the world, activity self-organization, objectively causal self-confidence. 

Autonomy factor includes autonomic causal orientation, existential fullness, life 

meaningfulness, basic belief in the world meaningfulness, system reflection, 

reflected self-attitude with a positive sign, and self-accusation, impersonal causal 

orientation, closedness of self-attitude, self-affection with a negative sign. Activity 

self-organization factor includes such subjectivity constituents as regularity, self-

organization, orientation toward the present, self-management, goal orientation, 

insistence. The factor of self-attitude and attitude to the world includes basic belief 

in self-esteem and self-relevance, self-acceptance, basic belief in kindness of the 

world and the people with a positive sign, and self-accusation with a negative sign. 

The factor of objectively causal self-confidence is presented by the variables of 

objective causal orientation and self-confidence.  

Correlation study of the constituents of attitude to appearance and the 

components of the adolescent girls’ subjectivity has shown the constituents of 

autonomy and attitude to the self and the world have positive correlation with 

appearance satisfaction, face and body self-evaluation, appearance-age accordance, 

reflected appearance, appearance influence on the quality of life, and have negative 

correlation with striving for appearance perfecting, general appearance 

dissatisfaction. Expressive behavior self-conception and self-conception of 

appearance-status accordance have positive correlation with the constituents of 

autonomy and attitude to the self and the world, in addition the given constituents of 

attitude to appearance are positively connected with the constituents of objective 

causal self-confidence. Concern about appearance is negatively connected with the 

constituents of autonomy and attitude to the self and the world, and has positive 

correlation with objective causal self-confidence. Situational appearance 
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dissatisfaction has negative correlation with autonomy constituent. Self-conception 

of own appearance styling has positive correlation with activity self-organization 

and objective causal self-confidence. 

The basic elements of the structural organization of the adolescent girls’ 

subjectivity and attitude to personal appearance have been identified. Both the 

subject qualities (life-purpose orientations: satisfaction with self-organization, locus 

of self-control and locus of life control; modal self-attitudes: reflected attitude, self-

affection, self-accusation; system reflection; autonomic causal orientation) and the 

indices of attitude to appearance (appearance satisfaction, face self-evaluation) are 

present among these basic elements. It has been established that the basic elements 

fulfil different functions in subjectivity structural organization and attitude to 

appearance: self-accusation and self-affection fulfils a destabilizing function, and all 

the other basic elements – an integral one, in general providing the structure with 

integrity, stability, resistance to the outside impact.   

Four variants of satisfaction-concern performance of the adolescent girls’ 

personal appearance have been defined. The first variant is characterized by the 

average-high level of satisfaction and low level of concern (38,50% of a sample 

group), the second variant is characterized by the average level of satisfaction and 

concern (27,23%),   the third variant is characterized by the low level of satisfaction 

and average-high level of concern (18,31%),  the fourth variant is characterized by 

the average-low level of appearance satisfaction and concern (15,96%).   

Application of the structural-psychological analysis by A.V. Karpov has 

allowed to determine that the girls with different combinations of the indices of their 

personal appearance satisfaction and concern differ both by the level of development 

of the separate subjectivity-attitude to appearance constituents and the character of 

their general structure organization. 

The girls satisfied with their appearance differ from the dissatisfied ones in 

higher estimates of own face, body, appearance accordance with age and status, less 

influence of the socio-cultural and situational factors on appearance satisfaction. The 

girls satisfied and concerned about their appearance have higher estimation of their 
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own expressive behavior, however are characterized by lower indices of the reflected 

appearance in comparison with the girls satisfied and unconcerned about their 

appearance.  The girls dissatisfied and concerned about their appearance estimate 

their own appearance styling higher than the representatives of other groups, and 

situational influence on attitude to appearance in the given group has appeared to be 

the most fundamental. The girls concerned about their appearance independently of 

level of satisfaction with it, have more striving for appearance improving in 

comparison with their age-mates unconcerned about their appearance. 

The highest subjectivity indices within the parameters of autonomic causal 

orientation, system reflection, activity self-organization, existential fullness, life 

meaningfulness and life-purpose orientations, self-attitude openness, self-

management, reflected self-attitude, basic beliefs in kindness of the world and the 

people, meaningfulness of the world, self-esteem and self-relevance have been 

identified in the group of the girls satisfied and unconcerned about their appearance. 

The girls concerned about their appearance independently of their satisfaction with 

it, differ in the most expressed objective causal orientation and quasi-reflection, and 

the least expressed introspection, ability to fixation on the present events, self-

attitude closedness. The lowest subjectivity indices in the majority of its constituents 

have been identified in the group of the girls with an average-low level of appearance 

satisfaction and concern. 

The structural indices comparison in the group of the girls with different 

performance of personal appearance satisfaction and concern has shown that the 

group of the girls unsatisfied and concerned about their appearance differs by the 

least branching of subjectivity and appearance attitude structure and its lowest 

coherency. The structure obtained in the group of the girls satisfied and unconcerned 

about their appearance has appeared to be the most organized and integrated. Lower 

index of the structure organization in the group of the girls with average satisfaction 

and concern about their appearance in the presence of the largest number and 

significance of bonds between the elements, is explained, first of all, by high 

differentiation appearance attitude constituents, and the structure organization 
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decrease in the group of the girls unsatisfied and unconcerned about their appearance 

is caused by higher subjectivity constituents differentiation index. The obtained 

results are explained by specificity of the basic elements of the adolescent girls’ 

subjectivity and appearance attitude structure. 

Consideration of attitude to appearance in the context of Psychology of 

Corporeality has specified the necessity of the adolescent girls’ subjectivity display 

analysis in the aspect of activity directed to the personal health support providing for 

healthy way of life, ability to comprehend one’s responsibility for the state and 

functioning of personal body.   

Peculiarities of the distribution of girls with different ratios of satisfaction and 

concern for their appearance according to the levels of internality of the bodily locus 

of control, the dominant motivation to quit smoking in girls who have experienced 

smoking or still smoke, differences in lifestyle goals aimed at maintaining health. 

The possibility of formation of the adolescent girls’ positively active attitude 

to their personal appearance by means of the developmental-correctional impact on 

their subjectivity constituents has been empirically supported. Providing for the 

adolescent girls’ subjectivity structure the formation program of the positively active 

attitude to personal appearance is comprised of the following blocks: motivational, 

personal autonomy, self-attitude, attitude to others, activity self-organization and 

time structuring, reflective block. Testing the effectiveness of the proposed program 

showed that its participants have positive changes in the indicators of subjectivity. 

Participation in the program has increased the girls’ satisfaction with their 

appearance and decreased their concern about it.  

Keywords: subject, subjeсtivity, structure of subjeсtivity, attitude to personal 

appearance, satisfaction with appearance, concern about appearance, self-attitude, 

corporeality, self-regulation, basic beliefs, bodily locus of control, motivation 

quitting smoking, healthy lifestyle, psychological support, adolescent girls. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У сучасному суспільстві проблема незадоволеності 

людей власною зовнішністю досягла істотних масштабів.  Багато в чому це 

пов’язано із впливом соціокультурних факторів на формування образів 

ідеальної зовнішності, культивуванням певних стандартів поведінки в догляді 

за зовнішністю, ототожненням привабливої зовнішності з життєвою 

успішністю, заможністю, благополуччям. 

Гострота проблеми ставлення до власної зовнішності в суспільстві, 

наслідки підвищення значущості зовнішності в житті людей різних вікових 

груп, зокрема і представників юнацтва, обумовлюють спрямованість наукових 

досліджень, в яких негативне ставлення до власної зовнішності  розглядається 

серед чинників розладів харчової поведінки, зловживання дієтами, 

естетичною хірургією (Л. М. Абсалямова, Л. Т. Баранська, Л. Ф. Бурлачук, 

М. Ю. Дурнєва, І. Г. Малкіна-Пих, Я. Б. Наровська, М. О. Поляніна, О.О. Сац, 

О. Т. Соколова, О. О. Скугаревський, А. О. Тіунова та інші). Водночас 

ставлення до власної зовнішності визнається ресурсним компонентом 

особистості, здатним стимулювати її самореалізацію, підвищувати 

ефективність в різних сферах життєдіяльності, піклуватися про власне 

здоров’я, обираючи безпечні засоби догляду за зовнішністю (А. В. Єрмолаєва, 

Є. А. Варлашкіна, С.А. Хазова).  

Відмінності впливу ставлення до зовнішності на якість життя людини та 

її психологічне благополуччя  дослідниками все частіше пов’язується з рівнем 

розвитку  суб’єктності особистості або окремих її складових (О. В. Белугіна, 

Є. А. Варлашкіна, О. В. Капітанова, В. О. Лабунська, Т. С. Леві, 

І. М. Левицька, Ю. Г. Павлік, О. О. Сац, О. Б. Станковська, А. Г. Фаустова, 

А. Г. Черкашина та інші), доводиться залежність між поведінковими і 

особистісними проявами, пов’язаними з зовнішнім виглядом, і суб’єктними 

характеристиками особистості (Л. Ф. Бурлачук, Я. О. Василенко, 

В. О. Крамченкова, В. Є. Луньов, В. М. Панфьоров, Д. М. Туркова, 
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Т. Б. Хомуленко, В. І. Шебанова та інші). У більшості досліджень предметом 

вивчення стає ставлення до зовнішності осіб жіночої статі, що відображає 

загальні тенденції у вивченні феноменів, пов’язаних із зовнішнім виглядом, 

оскільки вважається, що невдоволеність та стурбованість зовнішністю більш 

притаманна жінкам різного віку порівняно з чоловіками.  

Враховуючі вищезазначене, а також зважаючи на те, що рядом 

дослідників ставлення до зовнішності визнається складовою ставлення 

особистості до себе (Т. С. Леві, І. М. Левицька, О. О. Сац, О. Б. Станковська та 

інші), а ставлення до себе розглядається як складова суб’єктності особистості 

(Л. В. Алексеєва, О. М. Волкова, А. О. Кальонов, І. А. Серьогіна, М. О. Щукіна 

та інші), перспективним представляється вивчення ставлення до власної 

зовнішності в структурі суб’єктності, зокрема в структурі суб’єктності дівчат 

юнацького віку.  

Актуальність визначеної проблеми, її недостатня розробленість в 

психологічній науці, об’єктивні суспільні потреби в науково обґрунтованих 

засобах формування позитивно-дієвого ставлення особистості до власної 

зовнішності зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Ставлення до 

власної зовнішності в структурі суб’єктності дівчат юнацького віку». 

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

дисертаційного дослідження пов’язана з комплексною науково-дослідною 

темою кафедри практичної психології Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Психологія розвитку 

суб’єктів педагогічного процесу» (номер державної реєстрації 0111U008875), 

що координується Міністерством освіти і науки України. Тема дисертаційного 

дослідження затверджена на засіданні Вченої ради Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

20.12.2019 року, протокол № 8. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення 

особливостей формування ставлення до власної зовнішності в структурі 

суб’єктності дівчат юнацького віку.  
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Завдання дослідження: 

1) здійснити теоретичний аналіз психологічної специфіки зв’язку 

суб’єктності особистості та її ставлення до власної зовнішності; 

2) визначити характеристики структурної організації суб’єктності і 

ставлення до власної зовнішності у дівчат юнацького віку; 

3) визначити специфіку структурної організації суб’єктності і ставлення 

до власної зовнішності у дівчат юнацького віку з різним співвідношенням 

задоволеності та стурбованості зовнішністю; 

4) виявити особливості життєвого стилю, спрямованого на збереження 

здоров’я, мотивації відмови від паління, тілесного локусу контролю у дівчат 

юнацького віку з різним співвідношенням задоволеності та стурбованості 

зовнішністю; 

5) розробити та апробувати програму формування позитивно-дієвого 

ставлення до власної зовнішності дівчат юнацького віку через розвиток у них 

суб’єктності. 

Об’єкт дослідження – суб’єктність особистості юнацького віку.  

Предмет дослідження – ставлення до зовнішності в структурі 

суб’єктності дівчат юнацького віку. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі застосовується комплекс 

теоретичних та емпіричних методів, які відповідають меті дослідження: 

теоретико-методологічний аналіз, систематизація та узагальнення 

психологічних підходів щодо зв’язку ставлення до власної зовнішності та 

суб’єктності особистості; психолого-педагогічний експеримент у формі 

констатувального (визначення особливостей структурної організації 

суб’єктності і ставлення до власної зовнішності у  дівчат юнацького віку), 

формувального (реалізація розробленої програми формування позитивно-

дієвого ставлення до власної зовнішності у дівчат юнацького віку  через 

розвиток у них суб’єктності) та контрольного (визначення ефективності 

розробленої програми) дослідження; методи статистичної обробки 

емпіричних даних (факторний аналіз, кореляційний аналіз, однофакторний 



21 

дисперсійний аналіз, кластерний аналіз, U-критерій Мана-Вітні, Т-критерій 

Вілкоксона, хі-критерій Пірсона). Статистична обробка даних здійснювалась 

за допомогою пакету статистичних програм SPSS 17.0. 

Дослідження проводилося з використанням двох блоків методик. Блок 

дослідження суб’єктності представлений методиками: опитувальник 

каузальних орієнтацій Е. Десі і Р. Райана (адаптація О. Дергачової, 

Л.  Дорфмана, Д. Леонтьєва), диференціальний тест рефлексивності 

Д. Леонтьєва і Є. Осина, опитувальник самоорганізації діяльності 

О. Мандрикової, шкала екзистенції А. Ленгле і К. Орглер (адаптація 

С.  Кривцової), тест смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва, шкала базисних 

переконань Р. Янофф-Бульман (адаптація О. Кравцової), методика 

дослідження ставлення до себе С. Пантілєєва.  

Блок методик дослідження ставлення до власної зовнішності включає: 

опитувальник образа власного тіла О. Скугаревського, методику «Ставлення 

до свого зовнішнього вигляду: задоволеність і стурбованість» В. Лабунської, 

опитувальник «Оціночно-змістовна інтерпретація свого зовнішнього вигляду» 

В. Лабунської, опитувальники «Вплив образа тіла на якість життя» і 

«Ситуативна незадоволеність образом тіла» Т. Кеша (адаптація Л. Баранської 

і С. Татаурової), «Опитувальник життєвого стилю  і рівня здоров’я» Р. Страуба 

в адаптації Г. Залевського, «Опитувальник відмови від паління» 

В. Крамченкової та К. Фоменко, «Методика діагностики тілесного локусу 

контролю» Т. Б. Хомуленко, В. О. Крамченкової, Д. М.Туркової.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в 

роботі:  

– вперше визначено базові елементи структурної організації суб’єктності 

і ставлення до власної зовнішності дівчат юнацького віку, серед яких присутні 

елементи, що сприяють інтеграції структури (відображене ставлення до себе, 

задоволеність самореалізацією, локус контролю-Я, локус контролю-життя, 

автономна каузальна орієнтація, системна рефлексія, задоволеність власною 
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зовнішністю, самооцінка обличчя) та елементи, що дестабілізують її 

(самозвинувачення та самоприв’язаність);  

– вперше визначено особливості структурної організації суб’єктності та 

ставлення до власної зовнішності у дівчат із різним співвідношенням 

задоволеності і стурбованості нею;  

– розширено уявлення про суб’єктність особистості юнацького віку через 

визначення факторної структури суб’єктності юнок, що містить такі 

компоненти: автономія,  самоорганізація діяльності та поведінки, ставлення до 

себе та світу, зовнішньо-каузальна самовпевненість;  

– розширено уявлення про ставлення до зовнішності дівчат юнацького 

віку через визначення характеру зв’язків його складових із компонентами 

структури суб’єктності;  

– розширено уявлення про особливості суб’єктності дівчат юнацького 

віку через визначення відмінностей показників її складових у дівчат із різним 

співвідношенням задоволеності та стурбованості власною зовнішністю; 

– розширено уявлення про шляхи формування позитивно-дієвого 

ставлення до власної зовнішності у дівчат юнацького віку через застосування 

психологічних засобів розвитку їхньої суб’єктності;  

– дістала подальшого розвитку психологічна характеристика 

юнацького віку через виявлення відмінних особливостей життєвого стилю, 

спрямованого на збереження й укріплення здоров’я,  мотивації відмови від 

паління, тілесного локусу контролю у юнок із різним співвідношенням 

задоволеності та стурбованості зовнішністю.  

Особистий внесок здобувачки у статтях, написаних у співавторстві. 

У статті «Проблема ставлення особистості до власної зовнішності в 

психологічній науці» здобувачкою проаналізовано основні наукові 

психологічні підходи до вивчення ставлення до зовнішності та сформульовано 

висновки. У статті «Особливості суб’єктності дівчат юнацького віку з різним 

ставленням до зовнішності» здобувачкою здійснено розробку плану 

дослідження, аналіз літературних даних, інтерпретація результатів 
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дослідження та формулювання висновків. У тезах «Роль кризи юності в 

розвитку ставлення особистості до власної зовнішності» здобувачка 

проаналізувала літературу, здійснила узагальнення, оформила текст. Розробки 

та ідеї, що належать співавтору, у дисертації не використовуються. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці 

програми формування позитивно-дієвого ставлення до власної зовнішності у 

дівчат юнацького віку через розвиток суб’єктності, яка може бути 

впроваджена у роботу практичних психологів закладів вищої освіти. 

Результати дослідження можуть бути використані при викладанні навчальних 

курсів «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Соціальна 

психологія», «Психологія особистості».  

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в навчальний 

процес факультету психології і соціології Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  (довідка № 01/10-366 від 

09.06.2020 р.) та у навчально-виховний процес Української євангельської 

теологічної семінарії (довідка № 403 від 26.08.2020 р.). 

Апробація результатів дисертації здійснювалася у доповідях та 

повідомленнях на III Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: 

психотехнології особистісних змін» (Суми, 16-17 лютого 2017 р.), 

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Психолого-педагогічні аспекти розвитку лідерського 

потенціалу сучасної молоді: теорія і практика» (Харків, 18-19 жовтня 2017 р.), 

Науково-практичній конференції «Харківський осінній марафон 

психотехнологій» (Харків, 28 жовтня 2017 р.), V Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми рекреаційної психології та 

педагогіки дитинства» (Одеса, 14-15 вересня 2018 р.), Науково-практичній 

конференції «Харківський осінній марафон психотехнологій» (Харків, 

27 жовтня 2018 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції 

«Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» (Суми, 28 
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лютого – 1 березня 2019 р.), ІІІ міжрегіональній науково-практичній 

конференції «Харківський осінній марафон психотехнологій» (Харків, 

26 жовтня 2019 р.), VІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» (Суми, 13-

15 лютого 2020 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації відображено у 

12  публікаціях (8 одноосібних), з яких 5 статей у наукових фахових виданнях 

України з психології, включених до міжнародних наукометричних баз, 

1 стаття у періодичному науковому виданні держави, яка входить до 

Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 

312 найменувань, 4 додатків. Повний обсяг дисертації становить  266 сторінок. 

Основний зміст викладено на 168 сторінках. Робота містить 41 таблицю і 

1 рисунок. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ ДО 

ЗОВНІШНОСТІ В СТРУКТУРІ СУБ’ЄКТНОСТІ ДІВЧАТ 

ЮНАЦЬКОГО ВІКУ  

 

1.1 Проблема суб’єктності в психологічній науці 

 

У психологічній науці до сьогодні не склалося єдиної загальноприйнятої 

думки щодо суб’єктності, однак дослідники одностайні щодо того, що 

зрозуміти сутність суб’єктності, визначити її характеристики та структуру 

неможливо, не звернувшись до категорії суб’єкта.  

У вітчизняній психології «суб’єкт» трактується як «джерело пізнання й 

перетворення дійсності; носій активності» [97, с. 389]; як джерело власної 

причинності та причинності буття [101]; як причина перетворення дійсності й 

себе через самоорганізацію своїх психічних і особистісних можливостей із 

використанням механізму саморегуляції [3, с. 4-5]. Людина як суб’єкт 

розуміється як «вища системна цілісність всіх її найскладніших і 

суперечливих якостей, у першу чергу психічних процесів, станів і 

властивостей, її свідомості й несвідомого» [21, с. 10]. Людина як суб’єкт 

здатна перетворювати власну життєдіяльність, ставитися до самої себе, 

оцінювати способи діяльності, контролювати її хід і результати, змінювати її 

прийоми [113, с. 250]. Суб’єкт є «виразом самості індивіда, який переживає 

свою буттєвість, вплив неусвідомлюваних і усвідомлюваних потреб, і прагне 

до їх задоволення через досягнення відповідних результатів» [25, с. 227]. 

Філософсько-методологічні підстави розвитку ідей суб’єкта та 

суб’єктності у вітчизняній психологічній науці значною мірою були закладені 

у роботах С. Л. Рубінштейна, хоча у своїх працях учений чітко не розводить 

поняття суб’єкта, особистості та суб’єктності. Термін суб’єкт 

С. Л. Рубінштейн використовує для характеристики людини як суб’єкта 
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психічної діяльності, предметної діяльності, життя або життєвого шляху 

Наголошуючи на  взаємодетермінації суб’єкта та його діяльності [103], 

С. Л. Рубінштейн відзначає, що вивчення діяльності закономірно переходить 

у вивчення властивостей особистості. У той же час будь-яка діяльність 

виходить від особистості як її суб’єкта. Особистість як суб’єкт усвідомлює 

оточуючий світ, себе у своїх відносинах з оточуючими, «свідомо привласнює 

собі все, що робить людина, відносить до себе всі похідні від неї справи та 

вчинки і свідомо бере на себе відповідальність в якості їх автора і творця» [102, 

с. 238]. Діяльність людини, за С. Л. Рубінштейном, завжди  передбачає 

взаємодію суб’єкта зі світом і іншими людьми. С. Л. Рубінштейн пов’язує 

ставлення суб’єкта до світу та інших людей зі вже сформованими 

властивостями особистості, які накладають певний відбиток на всі прояви 

особистості, обумовлюють визначеність людини як суб’єкта діяльності, «який 

виділяючись з оточуючого певним чином ставиться до нього» [102, с. 220].  

С. Л. Рубінштейн  розглядає проблему суб’єкта в єдності з проблемою 

буття людини, її здатністю до перетворення буття в світ, який співвідноситься 

із суб’єктом, а не протистоїть йому, з чим пов’язані положення щодо людини 

як суб’єкта життя, розуміючи під ним особистість, яка активно будує, 

модифікує, удосконалює життєві відносини й тим самим може змінювати 

напрямок свого життя. Важливу роль у становленні людини суб’єктом життя 

С. Л. Рубінштейн відводить рефлексії, описуючі два способи існування 

людини, перший з яких характеризується відсутністю цілісного ставлення до 

життя, що не виходить за межі безпосередніх зв’язків. Другий спосіб 

пов’язаний з появою здатності до рефлексії, яка дозволяє людині мислено 

вийти за межі безперервного процесу життя, що сприяє його осмисленню та 

побудові.  Для того, щоб реалізувати себе у житті, на думку С.Л. Рубінштейна, 

людина повинна подолати відчуження від власної сутності через відмову від 

масок, які людина використовує, граючи певну суспільну роль. Позбавлення 

від маски, досягнення аутентичності можливе шляхом включення людини в 

нові для неї життєві відношення та зв’язки [101].  
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Ідеї, висловлені в працях С. Л. Рубінштейна, дали поштовх для 

формування й розвитку таких суб’єктно орієнтованих підходів, як суб’єктно-

діяльнісний (А. В. Брушлінський, К. О. Абульханова-Славська та ін.), 

системно-суб’єктний (О. О. Сергієнко), суб’єктно-буттєвий (З. І. Рябикіна, 

В. В. Знаков, Г. Ю. Фоменко), суб’єктно-ціннісний (З. С. Карпенко), 

суб’єктно-вчинковий (В. О. Татенко), суб’єкт-об’єктний (Л. В. Алексеєва, 

І. Б. Дерманова, О. Ю. Коржова, М. О. Щукіна).  

Так А. В. Брушлинський підтримує визначення С.Л. Рубінштейном 

суб’єкта як способу реалізації людиною своєї людської сутності у світі й 

пропонує такі критерії суб’єкта: виділення з навколишньої дійсності себе й 

найбільш значимих для себе  людей, предметів, подій; формування, створення, 

конструювання понять; взаємозв’язок з іншими людьми як суб’єктами; 

цілісність, єдність, інтегральність діяльності суб’єкта й усіх видів його 

активності.  Для А. В. Брушлинського суб’єкт – це людина, що досягла вищого 

рівня своєї активності, цілісності, автономності та перебуває на цьому рівні 

[21].  

К. О. Абульханова основний критерій суб’єктності вбачає в здатності 

суб’єкта до усвідомлення та вирішення суперечностей, що породжуються 

активністю суб’єкта, як інтегралом домагань, саморегуляції та задоволеності. 

Оскільки у своїй перетворюючій активності суб’єкт зіштовхується із 

супротивом дійсності «в силу її специфічної буттєвості, закономірностей та 

детермінуючих тенденцій» [2, с. 6], здатність до вирішення суперечностей, їх 

трансформація в стимули власного розвитку передбачає наявність здатності до 

їх виявлення та розпізнавання з формулюванням певних завдань, здатності до 

використання зовнішніх і внутрішніх ресурсів, оптимальних шляхів і способів  

вирішення даних завдань [1; 3]. За умови уникнення вирішення суперечностей 

особистість перестає бути суб’єктом через свою «недійсність», проявами якої 

виступають захисти, стреси, комплекси тощо. Звертаючись до запровадженого 

С.Л. Рубінштейном поняття суб’єкта життя, К.О. Абульханова зазначає, що 

будь-яка особистість є суб’єктом, але різною мірою реалізує себе як суб’єкта 
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життя, рухаючись «по шляху досконалості, не досягаючи якогось абсолюту» 

[4, с. 48]. При цьому досконалість не може бути універсальною, вона завжди 

індивідуальна для кожного суб’єкта, який виявляє свій власний спосіб життя. 

О. Б. Старовойтенко також ознакою суб’єктності вважає зріле 

конструктивне ставлення до суперечностей, яке характеризується здатністю 

усвідомлювати суперечності, рефлексивно опрацьовувати опозиції,  

вирішувати протиріччя відповідно до власних цінностей, здійснювати 

необхідні для цього дії, а також створювати значущі життєві ситуації, «де в 

подоланні суперечностей особистість перевершує себе» [119, с. 234]. 

Конструктивне вирішення суперечностей О. Б. Старовойтенко відносить до 

«суб’єктотвірних умов» поряд з використанням і зміною зовнішніх умов життя 

у відповідності до власної мисленнєвої моделі, наявністю наміру завершити 

діяльність з результатом, що перевершує всі попередні результати, здійснення 

діяльності при такому напруженні сил, яке дозволяє насолоджуватися 

самореалізацією, незважаючи на втому та виснаження [117]. 

О. К. Осницький сутність суб’єктності вбачає в перетворювальній 

активності суб’єкта. Суб’єктність розглядається О. К. Осницьким як одна із 

граней суб’єктивності, під якою автор розуміє цілісну онтологічну 

характеристику буття людини. При цьому суб’єктивне вчений співвідносить зі 

своєрідністю результатів відображення людиною зовнішніх умов і психічних 

процесів, а суб’єктність пов’язує з індивідуальними особливостями освоєної 

людиною перетворюючої активності: індивідуальними особливостями 

постановки й вирішення завдань [90].  

Суб’єктність, за О. К. Осницьким, проявляється в суб’єктній активності, 

яка виявляється в життєдіяльності через суб’єктну включеність і творчість при 

досягненні певних цілей, можливостями управляти своїми природними 

ресурсами, застосовувати освоєні в процесі навчання й виховання правила 

організації діяльності. Можливість стати вільним і свідомим суб’єктом власної 

активності та життєдіяльності відносно незалежним від сил природи й вимог 

соціуму, на думку О. К. Осницького, забезпечується формуванням і розвитком 
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процесів, пов’язаних із саморегуляцією діяльності та особистісною 

саморегуляцією. Специфічність самоорганізації суб’єкта полягає в реалізації 

активності, спрямованої на пошук того, що має смисл для його 

життєдіяльності: із чим слід вступати у взаємодію та що слід перетворити у 

власних інтересах. Суб’єктна активність перед зовнішнім спостерігачем 

з’являється у вигляді реалізованих регуляторних умінь, які є й конкретними 

формами проявів суб’єктного досвіду. Суб’єктний досвід О. С. Осницький 

визначає як такий, в якому сама людина «може відзвітувати собі про свої 

можливості, у якому вона хоча б приблизно знає правила організації власних 

дій і власного відношення, у якому зафіксовані значимі для неї цінності, існує 

певна ієрархія переваг, про які вона здатна собі звітувати, що їй самій потрібно 

та чого вона прагне» [90, с. 16].  

О. О. Конопкін вважає основним виявом суб’єктності в житті людини 

довільну осмислену активність, саморегуляцію, що забезпечує досягнення 

цілей, прийнятих людиною [54].  

Подібного уявлення щодо суб’єктності дотримується і вітчизняна 

дослідниця К. І. Фоменко [151]. Важливим для нашого дослідження є 

визначений даною авторкою зв’язок між здатністю суб’єкта до саморегуляції 

та  мотивацією до досконалості і переваги у підлітків та представників 

юнацького віку. Так у юнацькому віці саморегуляція більш тісно пов’язана з 

прагненням до досконалості, тоді як у підлітків на саморегуляцію однаковою 

мірою впливають, як прагнення до досконалості, так і прагнення до переваги 

[130]. 

На думку розробниці суб’єктно-буттєвого підходу З. І. Рябикіної, рівень 

суб’єктності особистості визначається можливостями саморегуляції в ситуації 

наявності суперечностей, а розвиток суб’єктності пов’язаний «з накопиченням 

досвіду аналізу та вирішення суперечностей, а також досвіду створення 

суперечностей, що розвивають особистість, вирішення яких забезпечує 

експансію особистості при збереженні її цілісності» [106, с. 84]. Протиріччя 

можуть виникати між феноменами як одного, так і різних буттєвих просторів 
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особистості, до яких З. І. Рябикіна відносить організм, події середовища та 

діяльність, уточнюючи, що вони включають: перетворену відповідно до 

особистісних смислів тілесність; імідж, що забезпечує особистості можливість 

реалізації значущих стосунків та ставлень; предметно-просторове середовище, 

структуроване особистістю відповідно її уявленням про красу, затишок, 

корисність; організацію часу, що відображає ціннісне ставлення до різних 

видів зайнятості; індивідуальний стиль діяльності, що відображає особистісне 

ставлення до її предмету та засвоєні особистістю способи поводження з ним; 

структурований особистістю простір міжособистісних стосунків [106].  

З. І. Рябикіна зазначає, що суб’єкт може вступати в суперечності з іншими 

людьми та зі світом, не відмовляючись від власної цілісності, автономності, 

індивідуальності, проявляючи якості, що не підтримуються середовищем.  

Якість і потенціал суб’єктності визначаються представниками 

суб’єктно-буттєвого підходу через поняття способу існування або модусу 

буття особистості. Виділяється два модуси буття – дійсна й нав’язана 

суб’єктність, кожна з яких породжує свого роду протиріччя [105; 129]. Дійсна 

суб’єктність характеризується: невідчуженою активністю як здатністю 

оптимального співвіднесення на основі особистісного смислу своїх потреб із 

зовнішніми і внутрішніми можливостями їх задоволення; оптимальною 

збалансованістю всіх буттєвих просторів особистості; сприйняттям себе як 

суб’єкта, внутрішньою потребою займати суб’єктну позицію, яка 

проявляється оптимальним балансом інтеріоризованої та екстеріоризованої 

суб’єктності, цілісністю сприйняття свого життя, внутрішнім локусом 

контролю, трансситуаційною сміливістю; буттям особистості, що відповідає 

характеристикам дійсного існування; спонтанним проявом суб’єктних 

характеристик при мінімальних особистісних витратах; гармонічним 

співвідношенням активності й діяльності в кожному з особистісних буттєвих 

просторів; відповідальність; прийняттям рішень на основі моральних 

переконань, які виступають регуляторами особистісної активності. Якщо 

дійсна суб’єктність і пов’язане з нею автентичне буття припускає процес 
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переструктурування середовища у відповідності зі структурою особистісних 

смислів, то нав’язана суб’єктність припускає відтворення формально 

засвоєних особистістю соціальних приписів. Досягнення дійсної суб’єктності 

й автентичного буття, найбільша повнота самореалізації, на думку 

представників суб’єктно-буттєвого підходу, становить сенс життя 

особистості, а почуття автентичності буття виникає в особистості внаслідок 

створюваного нею за власними принципами сценарію життя [105; 129]. 

В. В. Знаков вважає, що суб’єктом людина стає за наявності внутрішньої 

свободи, самостійного прийняття рішень про способи взаємодії на основі 

моральної системи цінностей, розвитку навичок рефлексії, а суб’єктність 

являє собою індивідуально характерний спосіб буття людини в світі. Шукати 

ознаки суб’єктності людини, на думку  В. В. Знакова, треба не в діяльності, яка 

обмежена певними часовими рамками, а в життєдіяльності, що відбиває 

загальну тенденцію прояву людиною різноманітних видів активності 

протягом життя. Отже, терміном «суб’єктність» підкреслюється активно 

перетворювальна сутність людини як суб’єкта життя. Суб’єктність людини 

означає, що вона невіддільна від світу, включена в нього, але разом з тим 

свідомо протистоїть поводженню з собою як бездушною річчю, об’єктом 

маніпуляцій [43]. 

В. І. Слободчиков і Є. І. Ісаєв у поняття суб’єктності включають усю 

сукупність душевних проявів людини (мотиви, бажання, волю, почуття та 

емоції, розум, здібності, характер), що утворюють певну цілісність, а суб’єкта 

визначають як здатного оцінювати, змінювати й контролювати власну 

діяльність, ставитися до себе [114]. В іншій своїй роботі В. І. Слободчиков 

вказує, що суб’єктність, проявляючи себе в здатності людини змінювати 

власну життєдіяльність, дозволяє їй бути справжнім суб’єктом як автором та 

розпорядником свого життя [112].  

За В. Д. Шадріковим, суб’єктність – це характеристика людини, що 

представляє собою сукупність властивостей і якостей особистості, які роблять 

її суб’єктом. До таких властивостей та якостей науковець включає мотиви, 
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внутрішню свободу, здатності суб'єкта (інтелект), рефлексію, несугестивність, 

аргументовану переконаність у правильності своєї позиції при визнанні 

можливості існування іншої позиції, повазі до точки зору інших, відкритості 

інтелекту до аргументації іншої позиції. Відповідно рівень розвитку 

суб’єктності визначається рівнем розвитку даних якостей у конкретної 

людини. Суб’єктність проявляється здатністю особистості протистояти 

зовнішнім (чужій волі, бажанням) і внутрішнім (боротьба мотивів, ціннісно-

смислові конфлікти, недостатній рівень розвитку здатностей, необхідних для 

реалізації певної діяльності тощо) умовам, що перешкоджають реалізації її 

інтересів (досягненню цілей, самореалізації, прояву індивідуальності) [138].  

В. А. Петровський визначає суб’єкта як атрибутивну характеристику 

особистості людини, а суб’єктність, на його думку, виражає якісну 

своєрідність людини як цілепокладаючої, вільної, відповідальної особи, що 

розвивається. Феномен суб’єктності, на думку В. А. Петровського, полягає в 

тому, що людина покладає себе в якості причини свого буття в світі, що 

виявляється в проявах активної неадаптивності, яка припускає здатність 

людини добровільно брати на себе відповідальність за саму можливість 

неспівпадіння цілей та результатів своєї активності. У пошуку вирішення 

проблеми «causa sui» людини, можливості бути причиною себе самої, автор 

звертається до Я людини, яке він розглядає як єдність чотирьох іпостасей: 

іманентного Я, ідеального Я, трансцендентального Я і трансфінітного Я, які 

виконують різні детермінуючі функції – детермінуючу синхронічну роль 

невловимого «тут-і-зараз», що здійснює синтез імпульсів, інтуїцій, помислів 

та передчуттів; детермінацію можливим у вигляді надситуативної активності; 

рефлексію; переживання актуальності безкінечного, безмежності буття [94]. 

Важливим для нашого дослідження виступає положення 

В. А. Петровського про відображену суб’єктність, під якою розуміється буття 

кого-небудь в іншому й для іншого. Відображена суб’єктність проявляється у 

відчутті присутності іншої людини в значимій для суб’єкта ситуації. Ця 

присутність здатна вплинути на систему смислів суб’єкта, його ставлення до 
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ситуації, до себе, до світу в цілому, тобто, відображена суб’єктність завжди 

має не дзеркальний, а активний характер [95].  

В. А. Петровським описані генетично спадкоємні форми відображеної 

суб’єктності:  

– утіленість суб’єкта в ефектах міжособистісних впливів, взаємодії між 

безпосередньо сприймаючими один одного людьми;   

– ідеальний значимий інший (ідеальний образ іншого в системі реальних 

або уявних контактів з ним, ідеальна продовженість одного індивіда в 

іншому);   

– втілений суб’єкт (інобуття одного індивіда в іншому, смислова форма 

репрезентації однієї людини іншій) [94]. 

Т. В. Бєлих розглядає суб’єктність як інтегральну системну якість 

цілісної структури індивідуальності. Зміст суб’єктності, на думку авторки, 

проявляється на всіх рівнях ієрархічної організації суб’єкта. На рівні індивіда 

як суб’єкта життєдіяльності суб’єктність проявляється у специфіці способу 

життя й здатності до здійснення ефективної саморегуляції, на рівні 

особистості як суб’єкта діяльності – у здатності ініціювати й ефективно 

реалізовувати пізнавальну активність і активність, спрямовану на взаємодію, 

на рівні індивідуальності як суб’єкта самопізнання – в усвідомленні цінностей 

пізнання «Я» і можливостей розширення його меж, на рівні суб’єкта 

самореалізації – у прагненні реалізувати творчий потенціал у продуктивній 

діяльності, на рівні суб’єкта саморозвитку – у здатності реалізовувати 

адекватні стратегії поведінки щодо власного «Я» [14]. 

Українська дослідниця З. С. Карпенко визначає суб’єктність як 

«саморушну причину сущого, універсальний принцип переходу можливих 

станів суб’єкта в дійсність інтенційних предметностей» [50, с. 159]. 

Дослідницею обґрунтовується концепт інтегральної суб’єктності, що 

відображає картографію суб’єктного буття людини в різних іпостасях її 

життєздіснення як індивіда, власне суб’єкта, особистості, індивідуальності,  

універсальності. Картографія інтегральної суб’єктності побудована за двома 
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векторами: діяльнісним, представленим психологічними механізмами 

дискурсивного інтелекту і рефлексії, і ціннісно-цільовим, представленим 

індивідуальною інтуїцією та соціальною емпатією [50].    

Т. М. Титаренко розкриває поняття суб’єктності в масштабах 

індивідуального життя людини,  яка прагне автентичності «не лише в якихось 

вирішальних, поворотних моментах життя, а постійно, день за днем», яка 

просто живе саме своїми, а не чиїмись, інтересами, справами, своїми 

щоденними турботами [126]. 

Для О. Ф. Бондаренка суб’єктність виступає як здатність особистості 

утілювати в життя смисл «Я». Учений визначає суб’єктність як міру або якість 

особистості, яка відображає її здатність до перетворення «принципу свого 

особистого буття на певну умову життєдіяльності, адекватну чи неадекватну, 

таку, що допомагає або, навпаки, перешкоджає розгортанню, опредметненню 

персоналізованого індивіда у світі внаслідок його смислогенезу» [19, с. 57]. 

Персоналізація при цьому визначається вченим як процес появи та зростання 

суб’єктності «Я» у соціального індивіда. Додатково уточнюючи сутність 

суб’єктності, О. Ф. Бондаренко розкриває такі її сторони, як інтернальність, 

продуктивність особистості щодо власних переживань, незалежність у 

соціальних і міжособистісних стосунках, здатність самовизначення [19]. 

В. М. Ямницьким суб’єктність визначається як системотвірна риса 

життєтворчості особистісно зрілої людини, що характеризується такими 

показниками: цілісність виявлення активності у взаємодії зі світом; 

відповідальність; свідомий характер діяльності; спрямованість на особистісне 

зростання, саморозвиток, самоактуалізацію;  розвиток і реалізація духовних 

потреб; пошук смислу життя [144].  

Як видно з проведеного літературного огляду, автори описують 

суб’єктність як характеристику суб’єкта, рису життєтворчості, спосіб буття, 

певну здатність, якість індивідуальності, але найчастіше як якість особистості. 

О. О. Сергієнко у межах запропонованого нею системно-суб’єктного 

підходу реалізує континуально-генетичний принцип до вивчення суб’єктності 
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й особливу увагу приділяє питанню співвідношення особистості та суб’єкта в 

їх безперервному розвитку в онтогенезі людини. Особистість, на думку 

авторки, являє стрижневу структуру суб’єкта, що задає загальний напрямок 

самоорганізації та саморозвитку людини. Якщо особистість задає напрям 

руху, то суб’єкт – його конкретну реалізацію через координацію вибору цілей 

і внутрішніх ресурсів людини. Якщо основною функцією суб’єкта постає 

регуляція поведінки, діяльності та внутрішніх станів людини з опорою на 

індивідуально специфічне поєднання внутрішніх можливостей і їхнього 

співвідношення із зовнішніми цілями, то функціями особистості є породження 

особистісних смислів, цінностей, смисложиттєвих орієнтацій, а також 

переживання як регулятивна функція, що вказує на ставлення до події або 

ситуації, приводячи до можливих змін у Я-концепції, спрямованість на певні 

значимі аспекти реальності [110].  

Подібні погляди висловлюються і Л. І. Анциферовою, яка підкреслює 

важливість рівномірності у розвитку людини як суб’єкта і особистості. 

Нерівномірність такого розвитку може бути представлена високим рівнем 

розвитку суб’єкта і низьким – особистості, що, в першу чергу, передбачає 

недорозвиненість її ціннісно-смислового виміру. Високий рівень розвитку 

особистості виявляється неможливим без такого ж високого рівня розвитку 

людини як суб’єкта. У даному варіанті людина здатна відстоювати власні 

ідеали, цінності, реалізувати себе в діяльності, тобто відповідати своєму 

змісту [8]. 

В. І. Моросанова поняття «суб’єкт» і «особистість» визнає різними, але 

взаємопов’язаними  сторонами індивідуальності людини. При цьому суб’єктні 

особливості позначаються на характері саморегуляції та ступені активності 

людини в досягненні цілей, а особистісні особливості – в змісті цілей та в 

індивідуальній своєрідності використовуваних засобів [79; 80]. 

По іншому вирішується дане питання В.О. Татенком, для якого суб’єкт 

виступає центральною структурою в психічній організації людини, а 

особистість, індивід, індивідуальність і універсальність представлені як 
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пов’язані з суб’єктом утворення, представлені опозиційними парами: 

особистість-індивід; універсальність-індивідуальність [124]. Суб’єктність 

розглядається В.О. Татенком  як специфічний спосіб буття усього живого, що 

полягає в його здатності задовольняти життєві потреби через пристосування 

до світу та його перетворення. Суто людська суб’єктність виявлятися при 

цьому в формі вільної, усвідомлюваної творчості. Суб’єктність підкреслює 

право людини бути автором свого індивідуального та суспільного життя, її 

спроможність до самодетермінації, ініціативного, самостійного і творчого 

вирішення життєвих завдань [123].  

Спираючись на методологію розробленого ним суб’єктно-вчинкового 

підходу, В. О. Татенко пропонує функціональну структуру суб’єктності та 

вчинковості, що інтегруються в систему на основі уявлення про людину як 

цілісного суб’єкта психічного життя, здатного самостійно і креативно 

визначати цілі та напрямки своєї активності, відповідально вибирати або 

створювати потрібні для їх реалізації засоби, самостійно приймати рішення, 

виявляти наполегливість і сумлінність у їх виконанні, критично оцінювати 

свої здобутки, накопичувати отримуваний досвід і використовувати його для 

побудови нових стратегій життєздійснення [125]. Поняття вчинковості 

асоціюється для В. О. Татенка з уявленнями про ставлення людини до людини, 

яке вимагає від неї моральної і правової відповідальності, готовності за 

необхідності до ризику і самопожертви заради утвердження значущих для неї 

цінностей і смислів [123]. 

Слід зазначити, що В. А. Роменець, вчинковий підхід якого інтегрований 

у суб’єктно-вчинковий підхід В. О. Татенка,  вчинок визначає як перетворення 

людиною моральної ситуації [100]. С. К. Шандрук розглядає вчинок як 

психосоціальний акт, що поєднує людину і світ, виявляється у комунікації 

людей на основі взаєморозуміння та підтримки і є необхідною умовою 

самоздійснення та самореалізації, яка передбачає екзистенційну взаємодію 

значень та смислів із наративами, громадською етикою та культурою [139]. 

С. Л. Рубінштейном вчинок розглядається як одиниця поведінки. Дія стає 
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вчинком тоді, коли вона починає регулюватися більш-менш усвідомлюваним 

суспільним ставленням до інших людей як суб’єктів, а також у міру того, як 

формується самосвідомість [101]. У структурно-рівневих концепціях 

самосвідомості її вищий рівень характеризується усвідомленням особистістю 

цілей своєї життєдіяльності і засобів, необхідних для їхнього досягнення, що 

стає можливим завдяки  виявленню особистістю своєї соціальної цінності і 

смислу свого буття, формування і зміни уявлень про своє майбутнє, минуле і 

сьогодення, чому сприяє здійснення вчинку та визнання його [120].  

Зв’язок суб’єктності з процесами та розвитком самосвідомості 

підкреслюється багатьма дослідниками. Так В. О. Олефір, визначаючи  

суб’єктність як якість, що виступає атрибутом суб’єкта, пов’язує  дану якість 

зі здатністю бути причиною власної активності, рефлексивною позицією, 

оцінкою своїх здібностей, самодетермінацією, самопізнанням, саморозвитком, 

примноженням своїх можливостей у мінливих умовах,  які, у свою чергу, 

пов’язані з самосвідомістю, самопізнанням, самовідношенням [89]. 

Процеси самодетермінації, саморозвитку, самосвідомості пов’язуються 

з суб’єктністю представниками суб’єкт-об’єктного підходу [6; 37; 55; 142], 

основна ідея якого полягає в тому, що кожна людина може реалізовувати як 

суб’єктний, так і об’єктний модус буття. Прояви людини як суб’єкта і об’єкта 

можуть бути ситуативними або типовими, виявляючи одиничні зрушення або 

стійкі тенденції на суб’єкт-об’єктному континуумі можливостей [6]. Людина 

як суб’єкт може проявляти себе як активний ініціатор і розпорядник власної 

активності, а як об’єкт – як залежний, підданий впливу, керований, 

безпомічний тощо. Така двоїстість пояснює суперечливі феномени людської 

поведінки в різних ситуаціях. При цьому зазначається, що у певної людини 

можуть домінувати суб’єктні або об’єктні якості, в залежності від того, яку з 

позицій вона найчастіше проявляє у власній життєдіяльності [142]. Дана теза 

представників суб’єкт-об’єктного підходу перекликається з уявленнями 

С. Л. Рубінштейна щодо ролі мотивів у формуванні особистісних 

властивостей. На думку вченого, кожний діючий мотив поведінки за умови 
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набуття стійкості являє собою в потенції рису характеру. У свою чергу, риса 

характеру – «це згусток мотивів, який раз за разом реалізовується у вчинках 

людини, осідаючи в ній, переходить в особистісну властивість» [104, с. 144]. 

Даний перехід можливий тільки за умови активності суб’єкта, спрямованої на 

реалізацію власних мотивів в поведінці та діяльності.  

Частково ідеї представників суб’єкт-об’єктного підходу поділяє 

Д. О. Леонтьєв, який вважає суб’єкта функціональним утворенням, яке не 

може мислитися інакше як суб’єкт діяльності чи інших видів активності,  в 

яких розкриваються різні сторони і властивості людини як суб’єкта. Людина 

може переживати себе і як суб’єкта, і як пасивного об’єкта, переходячи з 

одного стану в інший. Виходячи з цього, суб’єктність учений розглядає як 

актуальну міру активного впливу людини на зовнішні та внутрішні процеси, 

зокрема і утримання від зовнішньої активності, що змінюється в часі [68].  

Певні позиції суб’єкт-об’єктного підходу поділяє О. М. Волкова, яка 

вважає, що суб’єктність існує на усвідомлюваному й неусвідомлюваному 

рівнях, але рівень розвитку суб’єктності визначає ступінь усвідомлення в собі 

суб’єктних якостей, прояснення смислів, усвідомлення переживань, здатність 

вибирати цілі для досягнення, знаходити засоби для цього, відслідковувати й 

оцінювати отримані результати і причини, що сприяють і перешкоджаючі 

досягненню цілей. О. М. Волкова визначає суб’єктність як найважливішу 

умову здійснення специфічно людського способу буття, як одне із 

центральних утворень особистості, основу якого складає ставлення людини до 

себе як до діяча й таке ж ставлення до інших людей. Ставлення людини до себе 

як до діяча розглядається дослідницею як смислотвірна характеристика 

суб’єктності. Водночас визнання й прийняття власних суб’єктних 

властивостей сполучається з прийняттям і врахуванням права іншого також 

бути унікальним і неповторним суб’єктом [27].  

О. В. Суворова погоджується з тим, що в основі суб’єктності перебуває 

ставлення до себе як діяча, але визначає суб’єктність як цілісне структурно-

функціональне утворення особистості, систему її перетворювальних 
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можливостей (зовнішніх творчих і внутрішніх смислотвірних) з особливою 

якістю й структурою автономної саморегуляції, внутрішньої мотивації, а 

також свідомістю як системою пізнавальних можливостей і самосвідомістю 

своїх меж і можливостей [121]. 

Через категорію ставлень визначає суб’єктність А. О. Кальонов, яким  

суб’єктність розуміється як системотвірна центральна властивість 

особистості, що виникає на певному етапі її розвитку й проявляється в 

специфічно людському усвідомленому й активному ставленні до 

навколишньої дійсності та до себе [46]. 

Л. С. Глуханюк розглядає суб’єктність як якість людини, що 

проявляється в активному ставленні до оточуючого світу, заснованому на 

суб’єктивному  світі людини, який «переробляє» зовнішні впливи [31, с. 86]. 

До показників суб’єктності Л. С. Глуханюк відносить аутопсихологічну 

компетентність, що передбачає знання про себе, адекватну оцінку власних 

можливостей,  здатність до оптимальної взаємодії з оточуючим світом, 

внутрішній локус контролю, потребу у самопізнанні й саморозвитку [31]. У 

дослідженні Н. Євдокимової та В. Луньова із співавторами такий показник 

суб’єктності як здатність до оптимальної взаємодії з оточуючим світом 

розкривається через характеристики стійкості до стресів, до конфліктів, 

комунікабельності, толерантності, творчості [163]. 

У структурно-функціональному вимірі розглядають суб’єктність 

вітчизняні дослідники С. І. Дьяков і Л. М. Новик. С. І. Дьяков визначає 

суб’єктність як структурну організацію свідомості та самосвідомості, що 

обумовлює властивості особистості в її життєдіяльності (структурна 

характеристика); як функцію прояву активності особистості у розкритті 

власної сутності, саморегуляції та самореалізації (функціональна 

характеристика); як відмінність між «Я» та іншими суб’єктами, як 

автономність прояву індивідуальної волі (інтерактивна характеристика). 

Подані характеристики поєднані у єдину структуру функціональної системи 

психіки, де суб’єктність становить центр і має певні рівні усвідомлення [39]. 



40 

Л. М. Новик розглядає суб’єктність як складну системно-інтегративну 

властивість особистості, яка відображає її здатність до активного 

усвідомленого перетворення себе й оточуючої дійсності, виражає 

характеристику свідомої самореалізації людиною своєї внутрішньої сутності, 

визначає її як суб’єкта життєдіяльності та робить автономною у своїх 

життєвих проявах. Критеріями розвитку суб’єктності в юнацькому віці 

авторка визначає: диспозиційність як здатність планувати досягнення цілей, 

враховуючі і необхідні для цього способи; самопотенціювання як здатність 

обирати засоби досягнення поставлених цілей; атрибутивність як усвідомлене 

цілісне сприйняття й наділення себе якостями, необхідними для  саморозвитку 

[87]. 

Серед характеристик суб’єкта визначають: здатність до активної, 

свідомої, цілеспрямованої, оптимальної організації свого життя, внутрішню 

свободу; єдність зі світом, «включеність у світ», багатовимірність 

усвідомлення світу; здатність, мінімізуючи внутрішні суперечності, 

цілеспрямовано і оптимально використовувати свої психічні, особистісні та 

інші можливості та досвід для вирішення життєвих завдань і проблем; 

рефлексію, що віддзеркалює спроможність аналізувати, оцінювати і 

усвідомлювати свої можливості, якості, різні аспекти своє діяльності та 

розвитку, і здатність до організації часу життя, яка полягає у ціннісному 

баченні суб’єктом життєдіяльності навколишньої дійсності, відображенні 

подій, що відбуваються з точки зору міри його самореалізації; розвиненість 

навичок самопізнання, саморозуміння, спрямованість на самовдосконалення, 

прагнення до кращого, самореалізації. 

 

1.2 Уявлення щодо структури суб’єктності в сучасній психології 

 

Визнання більшістю авторів цілісності та інтегративності як 

найсуттєвіших характеристик суб’єктності привертає увагу до питання її 

структури, яка вирішується дослідниками неоднозначно.  Здебільшого 
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дослідження базуються на уявленні про структуру суб’єктності як сукупності 

її атрибутивних характеристик. Для прикладу оглянемо декілька 

запропонованих у психологічних дослідженнях варіантів структури 

суб’єктності.  

Так О. К. Осницький, пов’язуючи прояви суб’єктності з суб’єктною 

активністю та суб’єктним досвідом, в якості взаємозалежних і взаємодіючих 

компонентів останнього виділяє ціннісний досвід, досвід рефлексії, досвід 

звичної активації, операціональний досвід і досвід співробітництва. 

Сукупність даних компонентів суб’єктного досвіду вчений вважає необхідним 

і достатнім для формування суб’єктності [90].  

В. О. Татенко розробляє ідею структури суб’єкта психічної активності, 

який покликаний насамперед розкривати для себе й здійснювати 

субстанціальні інтуїції свого суб’єктного, сутнісного ядра, перетворюючи їх у 

змістовно-смислові конструкції внутрішнього психічного досвіду, реалізуючи 

свою творчо-перетворювальну сутність [124]. Суб’єктне ядро розглядається як 

центральна частина, навколо якої в процесі розвитку групуються інші ядра. 

Суб’єктне ядро становить субстанціональну (самопричинну й самодіючу) 

основу активності людини як суб’єкта психіки. Субстанціональні інтуїції 

суб’єктного ядра – «споконвічно інтегровані онтопсихічні утворення, що 

несуть у собі «сутнісний код» онтопсихічних перетворень індивіда в напрямку 

досягнення їм справжнього людського буття у світі» [124, с. 151]. Склад 

субстанціональних інтуїцій суб’єктного ядра: екзистенціальна (я є присутнім, 

існую, живу); інтенціональна (я бажаю, прагну); потенційна (я можу, умію, 

здатний); віртуальна (я вибираю, маю намір, вирішую); актуальна (я реалізую, 

виконую, досягаю); рефлексивна (я оцінюю, приміряю, порівнюю); 

експірієнтальна (я маю, утримую, володію). 

Ю. М. Кісєльова пропонує структуру суб’єктності як характеристики 

здатності людини «бути суб’єктом», що містить три модуси: суб’єктивний 

модус, що характеризує суб’єкта пізнання, виражає його пізнавальну 

здатність, спрямовану як на зовнішній світ (пізнання, рефлексія), так і на себе 
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(самоусвідомлення, саморефлексія); інтрасуб’єктний модус, що характеризує 

суб’єкта власного життя, его активність щодо самого себе, здатність бути 

чинником власного буття у світі й усвідомлювати це, можливість 

самодетермінації, самотворення, усвідомлення своєї волі й автономності; 

інтерсуб’єктний модус, що характеризує суб’єкта соціальної дії й взаємодії 

[51].  

За А. О. Кальоновим, структура суб’єктності включає: усвідомленість 

активності, здатність до целепокладання, саморегуляцію діяльності та 

поведінки, рефлексивність, відповідальність, усвідомлення себе суб’єктом і 

унікальною особистістю та визнання того ж в інших людях, що передбачає  

розуміння й прийняття власної цінності, наявність самоповаги, любові до себе, 

довіри до себе, усвідомлення цінності інших і повагу до них. Усі складові 

суб’єктності тісно пов’язані між собою [46].   

Серед атрибутивних характеристик суб’єктності Л. В. Алексеєва виділяє 

активність, автономність, цілісність, опосередкованість, креативність, 

самоцінність, а серед атрибутів об’єктності відповідно протилежні якості – 

реактивність, залежність, неінтегрованість, безпосередність, 

репродуктивність, малоцінність [6]. На даних характеристиках базується 

структура суб’єктності, запропонована  М. О. Щукіною [141; 142]. Активність 

суб’єкта при цьому розуміється як здатність, що забезпечує ініціацію 

активності самим суб'єктом, його авторство, що проявляється в нададаптивній 

поведінці людини. Автономність розкривається через такі психологічні 

категорії, як самостійність, самодетермінація, самодіяльність, 

самовідповідальність. Цілісність трактується і як єдність елементів, що 

перебувають у певних межах, і як здатність взаємодіями з іншими, не 

втрачаючи своїх кордонів і не порушуючи кордони інших. Опосередкованість 

визначається як можливість прояву активності з використанням 

психологічних засобів і додаткових функціональних ланок у самоврядуванні. 

Креативність розуміється як прагнення до нового, здатність здійснювати 
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перетворення в собі й інших. Самоцінність трактується як безумовне 

самоприйняття, ставлення до себе як до цінності, довіра до себе.  

М. Д. Кузнєцова при вивченні суб’єктності сприйняття рекламної 

продукції в якості компонентів суб’єктності розглядає: інтелектуальний 

розвиток, рефлексію, сугестивність, самоактуалізацію, суб’єктивний 

контроль. За результатами емпіричного дослідження авторкою визначено, що 

при високому рівню суб’єктності сприйняття рекламного повідомлення 

відповідають низька навіюваність, розвинуті інтелектуальні здібності, 

середньо-висока рефлексивність, високий рівень суб’єктивного контролю, 

рівень самоактуалізації вище середнього [57].  

А. О. Берднікова розуміючи під суб’єктністю інтегральне особистісне 

утворення, до структури суб’єктності включає активність, автономність, 

цілісність, опосередкованість, креативність, самоцінність, рефлексивність, 

відповідальність [15]. 

М. В. Ісаковим суб’єктність характеризується як стійка інтегральна 

якість особистості, що формується в певний період розвитку людини і має 

певну внутрішню структуру взаємозалежних компонентів, до яких автор 

відносить внутрішню свободу, відповідальність, загальну рефлексію, 

рефлексію вибору, контроль. Дані компоненти  проявляються в діяльності 

людини у вигляді феноменів відповідальності, рефлексивності, самоконтролю 

й особистісної автономії [45]. 

О.М. Волкова за результатами аналізу атрибутивних характеристик 

суб’єкта, описаних у літературі, визначає в якості провідних активність, 

свідомість, пов’язану зі здатністю до цілепокладання й рефлексії, свободу 

вибору й відповідальність за нього, унікальність. Суб’єктність, що виражає 

ставлення людини до себе як до діяча, пов’язана з визнанням у себе цих 

атрибутів і здійсненням учинків, обумовлених цим визнанням [28; 32]. 

Т. В. Маркелова розглядає в структурі суб’єктності такі компоненти: 

усвідомлення власної активності, унікальності й саморозвитку; свобода 

вибору й відповідальність за нього; здатність до рефлексії [74] 
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І. А. Серьогіна, дослідження якої ґрунтується на теоретичних 

положеннях концепції суб’єктності О. М. Волкової, виявила чотирифакторну 

структуру суб’єктності, що включає свідому творчу активність, здатність до 

рефлексії, усвідомлення власної унікальності, розуміння й прийняття іншого 

[111].  

Можна побачити, що склад ключових елементів суб’єктності, які 

виділяють різні автори,  неоднорідний: у ньому наявні різні за ступенем 

узагальненості властивості особистості. Найбільш узагальненими 

властивостями особистості, представленими в структурі суб’єктності різними 

авторами, є здатність до самореалізації, саморегульованої та 

самодетермінованої активності.  

Слід зазначити щодо тісного зв’язку даних складових суб’єктності.  

Вітчизняна дослідниця Г. В. Куценко-Лада, проаналізувавши зміст даних 

понять, дійшла висновку що процеси  самодетермінації та самореалізації 

утворюють певний ланцюг на шляху до самоздійснення [58]. Водночас у 

доробку О. М. Капустюк і В. С. Пастушенко, в якому феномен 

самодетермінації розглядається в рамках суб’єктності особистості, що 

визначається як «системна людська якість, в якій реалізується найважливіша 

інтенція людини як суб’єкта, що виражається в прагненні проявити і 

реалізувати себе як в просторі власного внутрішнього світу, так і в просторі 

оточуючого світу» [49, с. 132], самодетермінація вбирає у себе ціннісно-

смислову та мотиваційно-вольову саморегуляцію та визнається центральним 

моментом процесу самовизначення [49]. Л. В. Мар’яненко розмежовує 

поняття самодетермінації і саморегуляції як самоконтролю. Якщо 

саморегуляція (самоконтроль) можуть спиратися на норми, цінності тощо 

авторитетних осіб, соціальні або групові міфи, то самодетермінація – це 

завжди авторська позиція внутрішньої свободи [73]. В еволюційній 

класифікації саморегуляції Д. О. Леонтьєва самодетермінація представляє 

четвертий рівень, що характеризується здатністю самостійно ставити цілі й 

визначати напрямок своєї діяльності. Даний рівень надбудовується над 
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рівнями самоконтролю, самодисципліни та самоуправління [69]. 

О. Р. Калітієвська виділяє екзистенційний рівень регуляції, або рівень 

самодетермінації особистості. «Це рівень життєтворчості через здійснення 

автономного особистісного вибору на основі інтеграції свободи та 

відповідальності й набуття ціннісних орієнтирів» [47, c. 234], на якому людина 

спроможна будувати та змінювати свої відносини зі світом, виступаючи 

суб’єктом змін свого життя. На думку Е. В. Галажинського, самореалізація є 

ніщо інше, як форма, в якій проявляє себе саморозвиток, заснований на 

самодетермінації [29]. Прямо пов’язує суб’єктність людини з  

самодетерминацією її буття у світі В. А. Петровський [96]. 

Слід зазначити, що само поняття детермінації вказує на причинне 

визначення явища, на закономірну і необхідну залежність психічних явищ від 

факторів, що їх породжують [72]. Самодетермінація ж дозволяє особистості 

діяти відносно вільно від зовнішніх і внутрішніх умов, під якими розуміються 

«біологічні, зокрема, тілесні передумови, а також потреби, характер і інші 

стійкі психологічні структури» [71, c. 7].  

Поняття самодетермінації найбільш активно розроблялося в рамках 

теорії самодетермінації Е. Л. Десі й Р. М. Райана, у якій людина розглядається 

як активний діяч, здатний погоджувати зовнішні вимоги з наявним у неї 

потенціалом для досягнення поставленої мети навіть в умовах обмежень, що 

накладаються поточною ситуацією. Потреба в самодетермінації, яка включає 

прагнення людини самостійно контролювати власні дії й поведінку, а також 

бути їхнім незалежним ініціатором, виступає в даній теорії як базова поряд із 

двома іншими потребами – потребою в компетентності й потребою в близьких 

відносинах з іншими людьми [148].  

Самодетермінацію (автономію) науковці пов’язують із внутрішньою 

мотивацією, що розуміється як спонукання людини до активності при 

відсутності зовнішнього підкріплення або покарання. У відповідності до 

особливостей розвитку мотивації у людини формується індивідуальний локус 

каузальності: внутрішній, зовнішній, безособовий, кожному з яких відповідає 
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певна мотиваційна підсистема. На базі мотиваційної підсистеми, що 

сполучається з відповідними психологічними характеристиками 

(когнітивними, емоційними, поведінковими), формується каузальна 

орієнтація [147]. Автори теорії обстоюють думку щодо здатності особистості 

до автономії (самодетермінації) відносно зовнішніх і внутрішніх сил, до 

самоініційованої та саморегульованої поведінки [154].  

У теорії Е. Л. Десі і Р. М. Райана самодетерминована поведінка людини 

неможлива без оперування  волею, що передбачає здатність здійснювати  

свідомий вибір детермінант поведінки, здатність людини приймати рішення 

щодо того, як себе поводити для того, щоб задовольнити власні потреби. Вибір 

здійснюється на основі інформації із зовнішнього середовища та на основі 

внутрішніх процесів, пов’язаних із зовнішніми подіями та власними 

бажаннями. Е. Л. Десі виділяє два типи вольової поведінки: волю, яка 

проявляється при боротьбі із внутрішніми потягами або із силами середовища; 

волю як волевиявлення, що передбачає усвідомлення своїх потреб і реалізацію 

процесів по їх задоволенню [149].  

У сучасній багаторівневій теорії суб’єктності Р. Харре вимогою до 

людини як до суб’єкта є володіння певним ступенем автономії, що припускає 

можливість дистанціюватися від впливів оточення і від тих принципів, на яких 

ґрунтувалася попередня поведінка людини [153]. 

На думку К. О. Абульханової-Славської, внутрішня детермінованість 

проявляється у  здатності особистості координувати своє життя в цілому зі 

своїми потребами, здатності до продуктивного застосування своїх 

особистісних можливостей та особливостей пропорційно життєвим 

завданням, здатності до саморегуляції, здатності визначати й скеровувати хід 

подій і розміщення сил у своєму житті, формувати ситуації життя, задавати 

стиль спілкування, впливати на оточуючих людей [5]. 

О. Р. Калітієвська та Д. О. Леонтьєв під самодетермінацією розуміють 

здатність діяти, не піддаючись зовнішнім тискам, відповідно до власних 

довгострокових інтересів і ціннісно-смислових орієнтацій. Здатність до 
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самодетермінації виникає в ході індивідуального розвитку на основі інтеграції 

свободи й відповідальності. Під свободою авторами розуміється вища форма 

активності, яка виражається в здатності ініціювати, припиняти або змінювати 

напрямок діяльності в будь-якій її точці, а під відповідальністю – вища  форма 

саморегуляції, яка виражається в усвідомленні й використанні себе як причини 

змін у собі та зовнішньому світі. Авторами відзначається зв'язок розвитку 

самодетермінації з активністю особистості не тільки стосовно зовнішнього 

світу, але й стосовно своїх власних психологічних процесів [48].  

О. С. Штепа також зазначає, що самодетермінація проявляється у 

взаємоактивації свободи й відповідальності, супроводжує побудову власної 

системи цінностей людини, робить вибір психологічно можливим, активізує 

процес трансформації, завдяки якому особистість знаходить завершеність і 

цілісність [140]. 

За Д. О. Леонтьєвим, самодетермінація особистості проявляється у 

здійсненні діяльності у відносній свободі від заданих зовнішніх і внутрішніх 

умов, під якими розуміються біологічні, зокрема тілесні, передумови, а також 

потреби, характер та інші стійкі психологічні структури. На кожну людину 

постійно діє певна система факторів, відповідно яких людина може діяти й до 

яких може адаптуватися, але поряд із цим існує можливість вийти за межі цієї 

системи, встати в трансцендентне відношення до власного потоку життя за 

допомогою механізмів самодетермінації.  Самодетермінацію й автономію 

Д. О. Леонтьєв описує як психологічні феномени, які відносяться до області 

можливого і не породжуються причинно-наслідковими закономірностями. 

Вони потрібні людині для орієнтування її поведінки в просторі можливого, 

оскільки перетворення можливості в дійсність відбувається тільки через 

самодетермінований вибір і рішення суб’єкта. Ключову роль у механізмі 

самодетермінації як довільного впливу суб’єкта на причинно-наслідкові 

закономірності, що впливають на його життєдіяльність, відіграє рефлексивна 

свідомість, спрямована не тільки на усвідомлення навколишнього світу, але й 

на Я суб’єкта. При цьому мається на увазі не просто погляд у середину себе, а 
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погляд зі сторони на себе у світі. Тільки людині, але не будь-якій та не завжди, 

як відзначає Д. О. Леонтьєв, вдається глянути на себе зі сторони і побачити 

себе в ситуації, одночасно помічаючи різні можливості, що їй відкриваються. 

Якщо рефлексивна свідомість суб’єкта нерозвинена або просто дрімає, він 

виявляється не в змозі здійснити роботу з відкриття й селекції можливостей та 

переходу до осмисленого цілепокладання [71]. Як відзначає Д.О. Леонтьев, 

перехід на рівень самодетермінації припускає реалізацію процесу рефлексії в 

єдності двох її аспектів: довільного маніпулювання ідеальними змістами 

свідомості, заснованого на переживанні дистанції між своєю свідомістю та її 

інтенціональним об’єктом, і спрямованості цього процесу на самого себе як на 

об’єкт рефлексії [67]. 

Л. В. Мар’яненко основою формування самодетермінованого, або 

екзистенційно діючого суб’єкта, є ставлення до себе, що характеризується  

загальним позитивним знаком, цілісно-гнучкою інтегрованістю як здатністю 

до переживань цілісності різних відтінків власного «Я», автономністю як 

незалежністю від зовнішніх оцінок, інструментальністю, яка проявляється 

ставленням до себе як засобу організації стосунків зі світом [73].  

Ставлення до себе є складовою самосвідомості особистості, а також 

входить в систему фундаментальних ставлень людини, серед яких різними 

дослідниками виділяються ставлення до діяльності (праці), до інших людей, 

до життя та світу в цілому [7; 66; 83; 102; 118; 127]. Ставлення до себе 

«опосередковує діяльність як джерело самореалізації, забезпечує активність 

суб’єкта в процесі вирішення життєвих завдань, проблемно-конфліктних 

ситуацій через переживання стану власної ефективності та цінності» [76, 

с. 143–152].  

Слід зазначити, що із ставленням до себе науковці пов’язують  

відкритість людини внутрішнім переживанням, можливість сприйняття 

людиною себе й інших без викривлень і заперечень [52; 77; 92; 98]. 

Відкритість, у свою чергу, забезпечує здатність до діалогу з іншими та з собою 

[40; 133], припускає пластичність когнітивних схем, за допомогою яких 
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людина переробляє інформацію про себе [28]. Отже, ставлення до себе багато 

в чому обумовлює ступінь відкритості особистості щодо зовнішнього і 

власного внутрішнього світу, що виступає необхідною умовою розвитку 

суб’єктності тим більше, що ставлення до себе нерозривно пов’язане зі 

ставленням до інших людей і світу в цілому. Як зазначає Б. С. Братусь, 

внутрішній план людини, що забезпечує їй здатність до розкриття власної 

суб’єктності та суб’єктного початку іншої людини, повинен передбачати в 

якості своєї умови ставлення як до цінності до іншого, що персоніфікує в собі 

нескінченні потенції роду «людина». Водночас ставлення до іншої людини як 

до цінності, здатність до децентрації, самовіддачі та любові як способу 

реалізації цього ставлення, є неможливим поза наявності ставлення  

особистості до себе як до цінності [20].  

Особистісна та професійна самореалізація людини передбачає її 

здатність до саморегуляції через організацію діяльності та часу, як в межах 

окремої ситуації, так і в межах життя в цілому [152]. Самоорганізація 

розглядається дослідниками як здатність структурувати особистий час, 

тактично планувати власну діяльність, проявляти цілеспрямованість і 

наполегливість у вирішенні поставлених завдань [122]. Цілеспрямованість, 

наполегливість, планомірність забезпечують людині вміння підпорядковувати 

свою поведінку майбутньому результату [44; 102; 109]. Здатність до 

самоорганізації діяльності розглядається як умова, що забезпечує 

психологічне благополуччя особистості [88].  

Суттєвими характеристиками саморегуляції найвищого рівня А. Рочняк, 

І. Костікова, К. Фоменко, Т. Хомуленко зі співавторами вважають повне 

поглинання процесом діяльності, відчуття впевненості та щирого задоволення 

нею, позитивні очікування щодо майбутнього, що в цілому  відображають 

гармонію внутрішнього світу людини, її психологічне благополуччя [155]. 

Вітчизняний дослідник І.М. Галян виразником психологічного благополуччя 

вважає екзистенційну сповненість [30].  
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Поняття екзистенційної сповненості застосовується в психології для 

позначення якості життя людини, що в інших трактовках розуміється як 

евдемонічне щастя [56]. Переживання щастя людиною, яка веде евдемонічне 

життя, тобто, цінує себе, знає, як жити та діяти для досягнення власної користі 

та внутрішньої досконалості, описував у своїх роботах ще Аристотель [11]. 

Л.З. Левіт визначає евдемонічне щастя як відчуття наповненості життя, що 

виникає внаслідок реалізації суб’єктом свого індивідуального потенціалу. 

Евдемонічне життя не виключає негативні переживання, що виникають у 

зв’язку з перешкодами на шляху до важливої мети, але при цьому життя такої 

людини завжди наповнене смислом. Евдемонічно орієнтовані індивіди, на 

думку автора, меншою мірою схильні до маніпулятивних взаємин з 

навколишніми, до встановлення широких соціальних зв’язків. Обмеженість 

соціальних зв’язків невеликим колом значущих інших дозволяє їм 

сконцентруватися на власному потенціалі та його реалізації [64].    

Загальне благополуччя людини та її задоволеності своїм життям 

пов’язують із задоволенням потреби в самодетермінації та інших базових 

потреб Е. Десі і Р. Райан [148]. Процес реалізації людиною своєї дійсної 

природи, спосіб життя, при якому людина концентрується на найвищих 

внутрішніх цінностях Е. Десі і Р. Райан позначають як евдемонію. На думку 

даних авторів, суб’єкт, обираючи  евдемонічний спосіб життя,  прагне,  у  

першу  чергу, до  особистісних смислів і самореалізації, задоволення не є його 

основною метою, однак задоволення, що має стабільний і тривалий характер, 

виступає продуктом такого способу життя [156].  

К. Ріфф і Б. Сінгер визначають евдемонію як прагнення людини до 

досконалості, засноване на знанні свого унікального потенціалу. Вони 

описують евдемонічну особистість, яку характеризують автономія, прийняття 

себе, мета в житті, здатність організувати власне оточення, позитивні 

взаємини, особистісне зростання [157]. Евдемонію розглядають як 

переживання, що виникає в людини при самореалізації, саморозвитку, 

досягненні життєвих цілей, які вона самостійно для себе обирає [161]. 
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Автономність евдемонічної особистості, що характеризується здатністю до 

вибору й досягнення довгочасних цілей на основі інтринсивної мотивації, яка 

практично не залежить від зовнішніх заохочень і соціальних оцінок, 

підкреслюють К. Шелдон і А. Елліот [159]. 

Аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних науковців показав, що 

екзистенційна сповненість, або евдемонічне щастя, є, з однієї сторони, 

ознакою реалізації суб’єктом самодетермінованої активності, а з іншої, 

переживання авторства, наповненості та осмисленості свого життя, надає 

особистості, за влучним виразом Е. Фрома, сміливості бути собою [131],  

Отже, аналіз і узагальнення варіантів структури суб’єктності, 

запропонованих дослідниками, що займаються даною проблематикою, а 

також уявлень щодо самодетермінованої активності як основної інтегральної 

характеристики суб’єктності, представлених у доробках вітчизняних і 

зарубіжних науковців, дозволив виділити в якості складових суб’єктності 

автономну каузальну орієнтацію, рефлексію,  самоорганізацію діяльності, 

ставлення до себе, до інших, до світу в цілому, осмисленість життя, 

екзистенційну сповненість. 

 

1.3 Напрямки вивчення ставлення до власної зовнішності в 

психологічній науці 

 

Дослідження ставлення до зовнішності в психологічній науці 

відбуваються за декількома основними напрямками, один з яких пов’язаний з 

уявленнями про те, що тілесні параметри, зовнішній вигляд виступають 

елементами Я-концепції особистості, що входять в структуру тілесного Я, або 

фізичного Я, загальноприйнятого чіткого розмежування між якими на 

сьогодні не існує [36]. Науковці підкреслюють, що уявлення про своє тіло, 

його розміри, форму, привабливість зовнішності слугують важливим 

джерелом формування уявлення про власне Я, а процес самопізнання, 
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розвиток певного ставлення до себе починається з усвідомлення людиною 

свого тілесного, або фізичного, Я [16.; 82; 84; 115;120;128;137]. 

Т. Б. Хомуленко розуміє під тілесним Я компонент Я-концепції, що 

забезпечує супровід тілесного функціонування. Тілесне Я складається з 

когнітивного та емоційно-ціннісного компонентів, що в сукупності 

забезпечують його регуляторний ефект. Якості, пов’язані зі ставленням до 

свого тіла, представлені в структурі емоційно-ціннісного компоненту 

тілесного Я. Авторка зазначає, що вищі форми функціонування тілесного Я 

відрізняються рефлексивною регуляцією тілесного функціонування, яка має 

суб’єкт-суб’єктний, діалогічний характер (заснована на внутрішньому діалозі) 

[134]. Отже, виходячи з уявлень щодо структури та функцій тілесного Я, 

представлених в науковому доробку Т. Б. Хомуленко, розвиток тілесного Я 

передбачає розвиток суб’єктності, що забезпечує здатність встановлення  

суб’єкт-суб’єктної, діалогічної регуляції тілесного.  

Я. О. Василенко вважає, що «тілесне Я є серцем Я-концепції, виконуючи 

інтегруючу функцію в її формуванні» [24, с. 48]. Підсумком становлення 

тілесного Я на певному віковому етапі, на думку даного автора, є образ тіла як 

багатоаспектне динамічне утворення, що включає в себе всю сукупність знань, 

уявлень і тілесного досвіду особистості (включаючи зовнішність), а також 

вміщує нетілесні складові (одяг, аксесуари), які можуть виконувати 

компенсаторну функцію, спрямовану на покращення самосприйняття. Образ 

тіла та ставлення до тіла обумовлюють реалізацію людиною повсякденних 

життєвих практик щодо харчуванні, спорту, шкідливих звичок, вибору одягу 

[24]. 

Р. Бернс розглядає фізичне (тілесне) Я як один з аспектів установки 

особистості на саму себе. На когнітивному рівні тілесний образ Я – це 

уявлення про своє тіло (образ тіла, схема тіла, зовнішність, статева  

приналежність тощо), на емоційному – самооцінка зовнішності, тілесних 

проявів тощо, на динамічному – поведінка людини у зв’язку з уявленням про 

своє тіло і його самооцінкою [16]. 
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А. А. Налчаджян використовуючи терміни «образ тіла» і «тілесне Я» як 

синоніми, уважає, що дана підструктура Я-концепції виступає тим базисом, на 

якому розгортається її розвиток. Тілесне Я виконує як функцію відділення Я 

від зовнішнього світу, так і функцію адаптації особистості до зовнішніх умов. 

Дослідник виділяє ряд адаптивних стратегій, що дозволяють компенсувати 

соціальну дезадаптованість у невдоволених власною зовнішністю 

особистостей, до прикладу, розвиток таких рис характеру як агресивність, 

песимістичність, недовірливість [84]. 

Зарубіжні дослідники під образом тіла розуміють зображення власного 

тіла людини, яке формується у свідомості, спосіб, яким тіло людини 

сприймається нею самою [158], універсальну психологічну змінну, що описує 

тілесний досвід, переживання й думки щодо зовнішнього вигляду з позиції 

суб’єкта, що згодом закономірно відображається на системі його ставлень 

[145; 146].  

О. Т. Соколова за результатами аналізу теоретичних напрямків 

дослідження образу тіла у зарубіжній психології дійшла висновку, що така 

характеристика тіла як зовнішність розглядається науковцями в межах двох 

підходів. При розгляді тіла як носія певних особистих і соціальних значень 

дослідники акцентують  увагу на  емоційному ставленні людини до власної 

зовнішності, використовуючи при цьому поняття значимості, цінності, 

задоволеності нею. При розумінні тіла як об’єкта, що має певну форму та 

розмір, дослідження ведуться в напрямку вивчення  когнітивного компоненту 

сприйняття зовнішності, точності або викривлення сприйняття людиною 

свого тіла [115]. 

Слід зазначити, що О. Т. Соколова, як можна бачити з контексту її 

роботи, термін «образ тіла» використовує як синонім терміну «образ 

фізичного Я», досліджуючи даний феномен в межах проблематики 

самосвідомості та Я-концепції. За даними авторки, фізичне Я залежить від 

ступеня задоволеності суб’єкта власними фізичними даними, підвищеної 

значущості певної частини тіла або фіксації на реальному чи уявному дефекті 
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зовнішності. Водночас,  фізичне Я впливає на ставлення до себе особистості, 

визначаючи ступінь її самоприйняття або самоприниження. Отже, між 

особливостями фізичного Я і ставленням особистості до себе існує тісний 

двосторонній зв’язок [115]. 

В. О. Цуркін відносить ставлення до власної зовнішності до структурних 

компонентів образа фізичного Я поряд зі ставленням до власного тіла,  

уявленням про своє тіло, його особливості, його індивідуальні межі та окремі 

частини [135]. 

Вивчення проблеми зовнішності в руслі проблематики образа тіла і 

фізичного Я спостерігається в роботах багатьох сучасних дослідників, що 

прослідковується у самих визначеннях даних феноменів.  Так Л. В. Лідак, 

Т. Є. Кондракова, А. Г. Черкашина визначають фізичне Я як складну 

комплексну єдність сприймань, установок, оцінок та уявлень, пов’язаних як з 

тілесним образом, так і з функціями тіла [70; 136]. Вітчизняний дослідник 

О. Ю. Рождественський вважає, що поняття «образ тіла» включає в себе 

сукупність уявлень, оцінок, установок людини стосовно власної тілесної 

організації та якостей і засобів функціонування як окремих частин тіла, так і 

тіла в цілому [99]. Є. А. Варлашкіна вважає, що термін «образ тіла» більшою 

мірою використовується в сучасній клінічній і медичній психології, а в 

загальнопсихологічних дослідженнях його синонімом виступає поняття 

«образ фізичного Я», під яким авторка розуміє зовнішність [23].  

Слід зазначити, що В. Джеймс, який одним із перших в психології 

розпочав розробку проблематики Я, виділив фізичне Я в структурі 

емпіричного Я поряд із соціальним і духовним Я. Виходячи з розуміння 

емпіричного Я як  сукупності всього того, що людина може назвати своїм, до 

фізичного Я даний автор включає крім тілесної організації також одежу, 

житло, іншу власність тощо [38].  

У заочній полеміці з В. Джемсом С. Л. Рубінштейн зазначає, що  

«складаючись на основі єдності організму, особистість цього тіла привласнює 

його собі, відносить до свого «я», оскільки його освоює, опановує ним. 
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Людина пов’язує більш-менш міцно й тісно свою особистість і з певним 

зовнішнім виглядом, оскільки в ньому укладені виразні моменти та 

відбивається склад її життя і стиль діяльності. Тому, хоча в особистість 

включається і тіло людини, і її свідомість, ніяк не доводиться говорити (як це 

робив Джемс) про фізичну особистість і особистість духовну, оскільки 

включення тіла в особистість або віднесення його до неї ґрунтується саме на 

взаємовідношеннях між фізичною й духовною стороною особистості. … 

Отже, фізичне й духовне – це сторони, які входять в особистість лише в їхній 

єдності й внутрішньому взаємозв’язку» [102, с. 242]. 

З метою подолання традиції протиставлення, роз’єднання душі й тіла в 

науковий побут була введена категорія тілесності. У роботах дослідників 

підкреслюється, що тілесність являє собою продукт соціального 

конструювання, культурно перетворену реальність, що якісно не збігається з 

тілом як фізичним об’єктом [10; 17; 81; 128]. Зазначається, що введення даної 

категорії дозволило вивчати проблематику тіла в культурно-історичному 

ракурсі, висвітлило поєднання в особистості «біологічного та соціального, 

природного та культурного, суб’єктивного та інтерсуб’єктивного» [91, c. 43]. 

Тілесність автори визначають як одухотворене тіло [42, с. 10-52], як 

«результат процесу онтогенетичного, особистісного розвитку», який «виражає 

культурну, індивідуально-психологічну та смислову складові унікальної 

людської істоти» [63, с. 410].  

Важливими для розуміння зовнішності в аспекті тілесності є уявлення 

М. М. Бахтіна про внутрішнє й зовнішнє тіло [12]. Внутрішнє тіло 

М. М. Бахтін визначає як «сукупність внутрішніх органічних відчуттів, потреб 

і бажань, об’єднаних навколо внутрішнього центру» [12, с. 48]. Зовнішнє тіло, 

або зовнішність, убирає в себе всі експресивні, видимі моменти тіла. Якщо 

суб’єктивна значимість, цінність внутрішнього тіла переживається 

безпосередньо у відчуттях і почуттях, цінність зовнішності «не може 

переживатися як цінність, що охоплює й завершає мене, так переживається 

вона лише в категорії іншого» [12, с. 36-37]. М. М. Бахтін відзначає, що 
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цінність зовнішнього тіла людини формується завдяки увазі, любові та 

визнанню цієї цінності іншими людьми [12].  

Правильною установкою стосовно свого тіла, за М. М. Бахтіним, є 

внутрішня позиція, яка приводить до формування цілісного образа: тіло й у 

ньому душа. Ця єдність скріплюється самовідчуттям, яке набуває особливого 

значення в момент здійснення дії. Однак можливі випадки, коли людина 

надмірно дорожить тим враженням, яке вона справляє на інших, її уявлення 

про те, як вона виглядає в очах іншого сплутують її самосвідомість, 

внутрішньому тілу починає протистояти «відірване від нього й в очах іншого 

живуче зовнішнє тіло» [12, с. 59]. Тоді ідеться про змішання двох ціннісних 

контекстів сприйняття себе в аспекті тілесності: «я-для-себе» і « я-для-

іншого», «моє для інших буття» перешкоджає ціннісному ставленню до себе 

самого, оскільки повертає людину «для корисливого використання для себе 

свого буття для іншого» [12, с. 59]. М. М. Бахтін також зазначає, що 

зовнішність повинна бути адекватна людині, тобто завершувати саме її 

внутрішню життєву спрямованість [12].  

Ідеї, висловлені М. М. Бахніним, знайшли своє відображення у сучасних 

напрямках вивчення зовнішності в психологічній науці. Так уявлення про 

зовнішній вигляд як «я-для-іншого» знаходять висвітлення в психології 

експресивної поведінки, де експресія наділяється функцією розкривати в 

зовнішньому внутрішнє, створюючи певний зовнішній образ [61].  

О. В. Белугіна, провівши соціально-психологічний аналіз феномена 

зовнішнього вигляду як конструкта «я-для-іншого» дійшла висновку, що 

зовнішній вигляд функціонує в ситуації спілкування у зв’язку з необхідністю 

представляти себе іншому, конструювати себе для нього. Конструювання й 

трансформація зовнішності відбувається в просторі сполучення трьох 

смислових центрів: «я-для-себе», «інший-для-мене» і «я-для-іншого» [13].  

О. Б. Станковська вважає, що ставлення до своєї зовнішності повинне 

будуватися на умінні розуміти себе й своє життя через зовнішню тілесну 

виразність, а також гармонічно поєднувати її із загальною внутрішньою 
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життєвою спрямованістю. Усе це стає можливим, якщо основою даного 

ставлення виступає самовідчуття, пов’язані із внутрішнім тілом. Ціннісне 

сприйняття своєї зовнішності повинне здійснюватися у двох контекстах: 

внутрішнього тіла – «я-для-себе», зовнішнього тіла «я-для-іншого». Отже, 

йдеться про здатність особистості усвідомлювати власну зовнішність у єдності 

з більш широким контекстом ставлення до себе та інших життєвих ставлень 

[116].  

На вирішенні проблеми зовнішнього й внутрішнього в людині,  

проблеми співвідношення об’єктних (зовнішність) і суб’єктних (особистісні 

характеристики) властивостей людини ґрунтується вивчення феномену 

зовнішності В. М. Панфьоровим. Питання про співвідношення внутрішнього 

й зовнішнього вирішується вченим на користь їх єдності, оскільки зовнішність 

виступає в якості невіддільної від особистості характеристики [93].  

На думку Т. С. Леві, ставлення людини до свого зовнішнього вигляду є 

частиною її ставлення до себе. При виділенні об’єктного і суб’єктного способу 

ставлення людини до своєї зовнішності авторка спирається на уявлення 

Н. І. Сарджвеладзе щодо типів ставлення особистості до себе [62 с.72-75].  

Слід зазначити, що Н. І. Сарджвеладзе виділяє два типи ставлення 

людини до себе: суб’єкт-об’єктний і суб’єкт-суб’єктний. Ученим ставлення до 

себе розуміється як динамічна структура, уписана в контекст цілісного 

розвитку особистості як автора власного життя. Розглядаючи людину як біо-

психо-социальну істоту, Н. І. Сарджвеладзе в якості особливих предметів 

ставлення до себе виділяє свою зовнішність і анатомічні можливості, а також 

власні біомеханічні та функціонально-фізіологічні можливості. Отже, даним 

дослідником ставлення особистості до власної зовнішності розуміється як 

значима частина її ставлення до себе [108].  

При об’єктному ставленні зовнішній вигляд має для особистості 

інструментальну цінність, сприймається як засіб досягнення певної мети. 

Звідси позитивність ставлення до власної зовнішності визначається 

ефективністю в досягненні цієї мети, а система дій на адресу власної 
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зовнішності передбачає підвищений самоконтроль, маніпулювання собою, 

установку на самокорекцію. Суб’єктне ставлення ґрунтується на безумовному 

самоприйнятті й прагненні бути собою, глибокому діалогічному контакті із 

собою, розвинутій здатності усвідомлювати свій внутрішній простір. При 

даному способі ставлення до своєї зовнішності емоції і дії стосовно неї 

визначаються станом задоволення потреб, пов’язаних із самовираженням і 

самореалізацією, пошуком людського призначення і смислу, а зовнішність 

виступає термінальною цінністю. Формування суб’єктності стосовно своєї 

зовнішності дозволяє людині підвищити естетику зовнішнього вигляду не за 

рахунок фізичного перфекціонізму, а за допомогою усвідомлення й прийняття 

себе [62], що з необхідністю передбачає турботу про здоров’я, а також роль 

внутрішнього життєвого простору у цілісному розвитку людини [63]. 

Нерозривний зв’язок ставлення до тілесного образу Я та ставлення 

особистості до власного здоров’я підкреслюється вітчизняною дослідницею 

І. М. Левицькою. Здоров’я розглядається авторкою як оптимальна передумова 

виконання людиною намічених життєвих цілей і завдань, а ставлення до 

здоров’я – як фактор регуляції поведінки. За результатами проведеного 

дослідження І. М. Левицькою визначено, що ставлення дівчат юнацького віку 

до власного тілесного образу, який включає морфологічні, функціональні та 

соціальні характеристики, впливає на їх ставлення до здоров’я. Провідна роль 

при цьому належить функціональним характеристикам зовнішньої 

привабливості, які найтісніше пов’язані з усіма складовими ставлення до 

здоров’я: афективною, пізнавальною, практичною і вчинковою [65]. 

Зв’язок ставлення до власної зовнішності, власного здоров’я та хвороби, 

суб’єктних якостей особистості врахований в дослідженні М. В. Маркової, 

Б. С. Федака, В. Є. Луньова із співавторами, в якому зміст медико-

психологічної допомоги жінкам із неонкологічними захворюваннями 

щитоподібної залози, що переживають негативні психологічні реакції зокрема 

на викликані хворобою зміни зовнішнього вигляду, передбачає активізацію 

механізмів рефлексії психологічних проблем, активної та відповідальної 
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позиції щодо власної життєвої ситуації, саморегуляції свого психічного стану 

тощо [75].  

Необхідність пояснення психологічних феноменів задоволеності або 

незадоволеності людини власним зовнішнім виглядом з позицій суб’єктного 

підходу наголошується в роботах В. О. Лабунської [60], у дослідженнях якої 

визначено, що ступінь задоволеності або незадоволеності зовнішністю, 

стурбованість нею у жінок середнього віку залежать від рівня розвитку 

суб’єктних характеристик особистості, серед яких розглядаються рівень 

фрустрації соціальних досягнень і залежність-незалежність від інших. 

Високий рівень розвитку суб’єктності обумовлює задоволеність власним 

зовнішнім виглядом, що не виключає перетворювальну активність щодо 

власної зовнішності, прагнення до вдосконалення якої реалізується через 

вибір тих функцій і засобів, що підсилюють індивідуальність, допомагають 

краще зрозуміти себе та систему відношень зі світом [59]. 

Важливим у дослідженнях цього напрямку представляється урахування 

як гендерної, так і вікової специфіки, оскільки «життєві події, сполучені з 

етапом життя, можуть придавати особливу значущість зовнішньому вигляду й 

впливати на його інтерпретацію, оцінку, на ставлення до нього в цілому» [18, 

с. 28]. 

 

1.4 Гендерні особливості ставлення до власної зовнішності в 

юнацькому віці 

 

Сучасні культурні стереотипи чоловічої й жіночої зовнішності 

виступають регуляторами формування ставлення до власної зовнішності у 

представників різних вікових груп, зокрема і представників юнацького віку. 

Представники жіночої та чоловічої статі перебувають при цьому в дещо різних 

умовах, на що вказують у своїх доробках науковці, які займаються даною 

проблематикою.  



60 

Так Н. Вулф аналізує «міф про красу», сутність якого полягає в тому, що 

у сучасній культурі підтримується переконання щодо такої ключової 

характеристики жінки як її краса, яка носить ознаки неприродньої, штучно 

зробленої або підтримуваної. Жінка у відповідності до даного міфу повинна 

обов’язково прагнути до досягнення зовнішньої привабливості, тому що саме 

це зробить її сексуально бажаною та репродуктивно успішною. Авторка 

вважає, що даний міф підриває впевненість жінок у собі, сприяє формуванню 

у жінок високої значущості фізичної краси, що сполучається зі знецінюванням 

природнього стану тіла та переконаністю в необхідності його 

вдосконалювання, прагнення до досягнення й підтримки певного зовнішнього 

вигляду, заклопотаність формою й вагою тіла. Н. Вулф висловлює 

припущення, що даний міф виконує, у першу чергу, функцію соціального 

контролю, тому що пропонує жінці певні способи поведінки, а не параметри 

зовнішнього вигляду [162]. 

К. П. Естес розглядає ставлення жінки до своєї зовнішності як частину її 

ставлення до себе та світу. Ідеалом ставлення до зовнішності виступає 

«інстинктивне споріднення» із тілом, «глибокий і тонкий зв’язок зі своїм 

виглядом» [143, с. 202]. Досягнення даного ідеалу потребує від жінки 

розуміння своєї тілесно-душевно-духовної єдності, прийняття унікальності й 

визнання цінності власного природнього тіла, а також орієнтацію не на 

можливу соціальну оцінку, а на внутрішні критерії, серед яких дослідниця 

виділяє здатності тіла відчувати й проживати весь діапазон почуттів, а також 

виконувати свої функції (рухатися, виношувати й вигодовувати дітей, 

працювати). Невдоволення власною зовнішністю та бажання постійно 

контролювати свою фігуру дослідниця вважає маркерами невпевності жінки в 

собі й недостатнього визнання її цінності іншими людьми [143]. 

Н. М. Єршова і Л. А. Мясникова виділяють такі варіанти ставлення 

жінок до свого тіла, включаючи зовнішність: відчуження від тіла, нормування 

тіла, подвійність тіла, прийнята тілесність [41]. До відчуження від свого тіла 

призводять особливості процесу соціалізації, у ході якого жінка засвоює, що 
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повинна приховувати й виправляти своє природнє тіло, а також культивована 

в суспільстві значущість погляду Іншого, який формується із чоловічого 

уявлення про ідеальне жіноче тіло. Нормування власного тіла проявляється в 

прагненні жінки відтворити собою культурні стандарти стрункості, 

самоконтролю, ефективності в досягненні цілей. Автори, з одного боку, 

вбачають у подібному нормуванні погрозу для незалежності й цілісності 

особистості жінки, з іншої, вважають, що, якщо жінка, орієнтуючись на 

соціокультурні стандарти, сама «створює» своє тіло, яке їй подобається, у 

такому випадку тіло буде сприйматися нею не як «моє», а як «Я сама»» [41, 

с. 33]. При подвійному ставленні до тілесного образа жінка по різному 

ставиться до різних його частин, що дозволяє незадоволеність однією 

частиною компенсувати позитивним ставленням до іншої частини й сприяє 

позитивній оцінці зовнішності в цілому. Такими частинами, зокрема, 

виступають обличчя і тіло. Зрілим варіантом ставлення до тіла Н. М. Єршова 

і Л. А. Мясникова вважають прийняту тілесність, яка характеризується 

прийняттям своєї унікальності й неповторності, включаючи і тілесні недоліки 

[41].  

У дослідженнях підкреслюється вплив ЗМІ і реклами на формування 

ставлення людини до власної зовнішності. Так Д. Сінг підкреслює, що люди в 

сучасному світі знаходяться в полоні фізичної привабливості, у чому велику 

роль відіграють ЗМІ, модельний бізнес, представниці якого популяризують 

дієти, ненормально низьку вагу, що призводить до поширення серед 

представників різних вікових груп розладів харчової поведінки, але найбільш 

вразливою категорією при цьому виступають підлітки та юнацтво [160]. 

Зовнішність набуває особливої значущості у підлітковому віці, що 

обумовлено його психологічними особливостями. Статеве дозрівання, 

зростання інтересу до осіб протилежної статі, все це і обумовлює особливу 

важливість зовнішності для підлітків. Усвідомлення особливостей своєї 

зовнішності впливає на формування у підлітків багатьох важливих якостей 
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особистості: упевненості в собі, життєрадісності, комунікабельності, 

активності, або навпаки, замкнутості, недовіри, сором’язливості тощо [34; 35].  

Х. Донт і М. Тіггеманн вивчали прагнення дівчат віком 11-14 років 

відповідати ідеалу краси, який пропагується ЗМІ та рекламою. Було виявлено, 

що у більшості дівчат спостерігається бажання зменшити свою вагу, яке 

доповнюється низьким рівнем почуття власної гідності. Отже, вже в 

підлітковому віці дівчата живуть в культурі, в якій ЗМІ нав’язують стереотип 

атрактивності, який негативно впливає на розвиток образу тіла і почуття 

власної гідності. І вже в цьому віці дівчатка починають дотримуватися дієти 

для скидання зайвої ваги (яка об’єктивно відсутня), що призводить до різного 

роду фізіологічних змін їхнього здоров’я, багато з яких мають незворотній 

характер [150].  

Виходячи з того, що ідеал жіночого тіла, на який орієнтуються дівчата 

підліткового та юнацького віку, характеризується неправдоподібними 

пропорціями, збільшення маси тіла, придбання більш жіночних форм часто 

супроводжується у дівчат неприйняттям свого тіла, появою почуття власної 

непривабливості. Що стосується хлопців, то для них зміни, пов’язані з 

тілесним дорослішанням, частіше є такими, що наближають їх до ідеалу 

мужності [9].  

І. С. Кон, підкреслюючи важливість зовнішності для підлітків і юнацтва, 

зазначає, що у самоописах хлопців на першому місці стоять характеристики, 

пов’язані зі здатністю до виконання певних дій або діяльності в цілому, а у 

дівчат – характеристики, пов’язані із зовнішнім виглядом, із чого дослідник 

робить висновок, що зовнішність відіграє для дівчат більш важливу роль, ніж 

для їх ровесників чоловічої статі [53].  

О. Т. Соколова, Я. Б. Наровська та ряд інших авторів відмічають, що 

культурні стереотипи наділяють ідеал мужності фізичною силою та 

досягненнями, спортивною статурою, витривалістю тощо. Для жінок ці ознаки 

небажані, натомість важливими для них є привабливість обличчя, фігури, 

шкіри тощо [16; 26; 33; 85; 115]. 
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Науковці зазначають, що ступінь впливу на ставлення до зовнішності 

ідеалів, трансльованих зі сторінок популярних журналів і інших засобів 

масової інформації, багато в чому визначається вже сформованою у 

особистості здатністю позитивного прийняття себе й своєї зовнішності з усіма 

її достоїнствами й недоліками, яка зароджується в системі відносин зі 

значимими іншими [86; 135], від сфери значущого, що визначається 

специфікою ціннісної сфери осіб підліткового та юнацького віку [34].  

В юнацькому віці характер ставлення до власної зовнішності тісно 

пов’язаний із процесами самовизначення, саморозвитку, самореалізації 

особистості, а також із вирішенням кризи юнацького віку, що носить 

екзистенційний характер [78]. Визнання кризи юності як рушійної сили 

розвитку суб’єктності особистості дозволяє визначити юнацький вік як 

сензитивний щодо становлення суб’єктного ставлення юнацтва до власної 

зовнішності. 

С. А. Хазова, розглядаючи тілесне Я як ментальний ресурс суб’єктності 

в юнацькому віці, який дозволяє відчувати себе впевнено в соціальних 

взаємодіях, встановлювати позитивні стосунки зі світом, почуватися 

привабливо для осіб протилежної статі, і створює основу для вирішення 

одного з ключових завдань віку – установлення близьких, інтимних стосунків,  

здійснила порівняння характеристик тілесного Я юнаків і дівчат юнацького 

віку. Дослідниця виявила, що юнаки більш цінують якості, що характеризують 

їх з погляду ефективності, а дівчата – якості, що дозволяють їм бути 

привабливими. Однак дослідницею зареєстровані й випадки, коли в якості 

ресурсу дівчатами відзначають якості, що дозволяють до зовнішньої 

привабливості додати ще й здатність красиво, модно вдягатися (уміння шити, 

в’язати, вишивати), що надає їм додаткову впевненість у собі. Крім того 

дослідницею встановлене, що тілесне Я у представників юнацького віку обох 

статей характеризується неповними, суперечливими, фрагментарними 

уявленнями про тіло, наявністю опору при зверненні до тіла у вигляді напруги, 

тривожності, що, на думку С. А. Хазової, свідчить про те, що власна тілесність 
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не розглядається респондентами юнацького віку як ресурс їх суб’єктності 

[132].   

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Суб’єктність представниками різних варіантів суб’єктного підходу 

розуміється по різному, але всі вони одностайні щодо життєвого вкорінення 

суб’єктності, яка виявляється в процесах самодетермінації, самореалізації, 

саморозвитку особистості. Отже, суб’єктність можна розглядати як певний 

спосіб життя особистості, що проявляє її здатність до автентичного буття.  

2. У різноманітних структурах суб’єктності виділяються компоненти, 

що відображають уявлення науковців щодо сутності самого феномена 

суб’єктності. Аналіз робіт за проблемою суб’єктності дозволив серед 

психічних феноменів, через які найглибше розкривається її сутність, виділити 

здатність до рефлексії, автономність, осмисленість життя, екзистенційну 

сповненість, ставлення до себе та світу, здатність до самоорганізації власної 

активності, а саму суб’єктність визначити як інтегральне особистісне 

утворення, виразність характеристик якого розкриває життєву позицію 

людини у світі.  

3. Дослідження ставлення до власної зовнішності в сучасній 

психологічній науці переважно представлені в межах психологічних підходів, 

пов’язаних із вивченням образа тіла і фізичного Я. Образ тіла вивчається 

більшістю дослідників в контексті психології тілесності, а також як 

самостійний психологічний феномен. Фізичне Я здебільшого розглядається в 

контексті ідей психології самосвідомості і Я-концепції, вирішуються питання 

зв’язку ставлення до власної зовнішності як складової фізичного Я й 

фундаментальних, базових особистісних характеристик. Водночас все частіше 

з’являються дослідження, спрямовані на визначення особливостей 

взаємозв’язку ставлення до власної зовнішності та суб’єктності особистості.  
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4. Нами ставлення до власної зовнішності розглядається як частина 

ставлення особистості до себе та світу. Специфіка ставлення до власної 

зовнішності визначається здатністю особистості розуміти її як частину 

тілесно-душевно-духовної єдності, приймати та цінувати власну 

неповторність, оцінювати власну зовнішність за внутрішніми критеріями, 

самостійно визначати міру, напрямок і засоби перетворювальної активності 

щодо неї.  

5. Дослідники визначають відмінності в соціокультурній детермінації 

ставлення до зовнішності осіб чоловічої та жіночої статі, що обумовлює 

більшу занепокоєність зовнішністю дівчат порівняно з хлопцями, яка 

актуалізується в підлітковому та юнацькому віці. Водночас проблеми з 

формуванням суб’єктного ставлення до свого тіла та зовнішності 

спостерігаються у представників юнацтва обох статей, що дослідники 

пов’язують з недостатнім усвідомленням зовнішності як ресурсу суб’єктності. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ ДО ЗОВНІШНОСТІ В 

СТРУКТУРІ СУБ’ЄКТНОСТІ ДІВЧАТ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 

 

2.1. Методологічні засади дослідження ставлення до власної 

зовнішності в структурі суб’єктності дівчат юнацького віку  

 

Найбільш продуктивним для вивчення ставлення до власної зовнішності 

в структурі суб’єктності дівчат юнацького віку нам видається системний 

підхід. Саме системний підхід дозволяє вирішувати наукові завдань з багатьма 

змінними, тобто вивчати складні системні об’єкти. Вивчення таких об’єктів 

потребує врахування принципу цілісності, в основі якого лежить висловлена 

ще Аристотелем ідея щодо цілого, яке завжди є більшим, ніж сума його 

частин, і характеризується властивостями, які відсутні в частин [11].  

Саме на твердженні про те, що живий організм є не конгломератом 

окремих елементів, а певною організованою, цілісною, динамічною системою, 

базується теорія відкритих систем австрійського біолога Л. фон Берталанфі. 

Під відкритими системами він розумів живі системи, які обмінюються із 

середовищем речовиною та енергією. Підкреслюючи особливе значення 

цілісних характеристик у системному дослідженні, Л. фон Берталанфі 

наголошував на недостатності використання принципів однозначної 

детермінації при аналізі відкритих систем. Усім відкритим системам, на думку 

науковця, притаманна властивість еквіфінальності, яка виражає здатність 

системи досягати кінцевого стану незалежно від порушень (у певних межах) її 

початкових умов. Кінцевий стан живих еквіфінальних систем, таким чином, 

не визначається характером їх початкового стану, а детермінується 

структурними, цілісними властивостями.  

Загальний принцип організації систем, включаючи біологічні, 

нейрофізіологічні і психологічні системи, Л. фон Берталанфі вбачав у тому, 



82 

що системи спочатку регулюються динамічною взаємодією їхніх компонентів, 

а потім виникають вторинні регуляції за типом зворотного зв’язку, тобто 

кругові механізми, керовані за допомогою інформації про відхилення від 

бажаного стану або мети, що накладає деякі примусові умови на поведінку 

системи, робить систему, з одного боку, більш ефективною, а з іншого – 

поступово зменшує її еквіфінальність [102]. 

Теорія відкритих систем пізніше переросла у загальну теорію систем – 

базисну складову загальнонаукового системного підходу. Сам Л. фон 

Берталанфі зазначав, що загальна теорія систем являє собою логіко-

математичну область досліджень, завданням якої є формулювання і виведення 

загальних принципів, які можуть бути застосовані до систем взагалі [16]. 

Під системою Л. фон Берталанфі розумів сукупність взаємодіючих 

елементів. З певними варіаціями дане визначення системи підтримувалося й 

іншими авторами. Наприклад, А. Холл і Р. Фейджин визначають систему як 

сукупність речей і зв’язків між ними [89, с. 252–286]. С. Біром система 

визначається як взаємозв'язок будь-яких самих різних елементів [17]. За 

наявності певних розбіжностей у визначеннях наведених і багатьох інших 

авторів підкреслюється характеристика системи як сукупності множини 

частин, пов’язаних між собою.  

З розвитком загальної теорії систем починають висловлюватися думки, 

що наявність речей і відношень між ними є необхідною, але недостатньою 

умовою утворення системи. До визначень поняття «система» залучається 

категорія властивостей. Під системою розуміється: річ, на якій реалізуються 

деякі відношення, що мають певні раніше фіксовані властивості [86]; безліч 

об’єктів з набором зв’язків між ними та їхніми властивостями [37]. 

Припускається, що взаємодія лише тоді набуває системних ознак, коли вона 

одержує своє оформлення через властивості цілісності та інтегративності. 

Виходячи з цього, систему визначають як сукупність елементів, 

з’єднаних відношеннями, які породжують інтегративну або системну 

властивість, що відрізняє дану сукупність від середовища [93]; як утворення, 
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в якому всі елементи настільки тісно пов’язані, що дане утворення протистоїть 

зовнішньому середовищу як єдине ціле [63]; як сукупність елементів, 

організованих таким чином, що зміна, виключення або введення нового 

елемента закономірно відбивається на інших елементах [85]; як сукупність 

елементів, що перебувають у відношеннях і зв’язках між собою і визначають 

певну цілісність, єдність [18]; як будь-яке досить складне утворення, що 

складається з безлічі взаємозалежних елементів, які як єдине ціле взаємодіють 

із зовнішнім середовищем [50].  

Формування ще одного підходу до визначення поняття «система» 

пов’язано із залученням категорії «ціль», під якою розуміється стан, якого 

система повинна досягнути у процесі свого функціонування [88]. Система в 

даному підході розглядається як складна єдність, яка сформована багатьма 

різними факторами і слугує для досягнення загальної цілі [76]. Сполучення 

процесів і структур, об’єднаних для досягнення цілі, отримало назву 

функціональної системи. Так, П. К. Анохін під функціональною системою 

розуміє систему, усі частки якої вступають у динамічне функціональне 

об’єднання на основі безперервної оберненої інформації про пристосувальний 

результат. Саме кінцевий корисний ефект є єдиним критерієм повноцінної 

функціональної системи, її центральним пунктом, бо від стану цього кінцевого 

ефекту та його коливань залежить динамічна поведінка системи в кожний 

момент її функціонування [8]. Конкретний корисний результат 

функціонування системи розглядається в якості системотвірного фактора [4]. 

Як зазначає Г. П. Щедровицький, в основі такого уявлення про системи лежать 

не елементи і структура, а процеси, які задають цілісність об’єкта [98].  

Водночас, деякі автори заперечують можливість ототожнення об’єкта і 

системи. Поняття «система» переводиться зі сфери об’єктивного в область 

суб’єктивного. У даному випадку система визначається як специфічний спосіб 

організації знань про реальність, спеціально розрахований на найбільш 

ефективне використання цих знань для здійснення цілеспрямованої взаємодії 

із реальністю, як віртуальний інструмент дослідження, а не його об’єкт [86]. 
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Причому вказується, що між об’єктивним і суб’єктивним у системі існує 

діалектична єдність, і чим більше концепцій використовується в системному 

аналізі, тим більш повним є відображення об’єкта, тим ближче система до 

реального об’єкта [72].  

Відмінності у трактуванні поняття «система» відображають різні 

уявлення щодо змісту, що стоїть за поняттям системного підходу, який є 

суттєво різним у концепціях різних авторів. Як зазначає Е. Г. Юдін, «звичайно 

дослідники під час побудови різних варіантів системного підходу й загальної 

теорії систем у вихідному пункті спираються на один з моментів, специфічних 

для даного варіанта, і саме цьому моменту підкоряють увесь аналіз» [100, 

с. 104]. У роботах, присвячених аналізу виникнення і розвитку системного 

підходу, автори вказують на те, що практично кожний дослідник вкладає в 

поняття системного підходу свій особливий зміст. Як наслідок, поняття 

«система» та «системний підхід» у цілому трактуються занадто широко і 

невизначено. Разом із тим визнається, що принципи системного підходу 

слугують знаряддям такої організації предметного змісту дослідження, яка б 

сприяла постановці і вирішенню проблем, пов’язаних із виявленням законів 

функціонування та розвитку певного об’єкта. При цьому в кожному 

конкретному дослідженні на перший план можуть виходити питання 

організації об’єкта, типів специфічних для нього зв’язків, структурних 

інваріантів тощо [76; 100; 101].  

Отже, виходячи з предмету нашого дослідження, при визначенні його 

мети і завдань ми ґрунтувалися на можливості, дотримуючись методологічних 

засад системного підходу, зосередитися на питанні структурної організації 

суб’єктності і ставлення до власної зовнішності у дівчат юнацького віку, а 

також визначенні специфічних структурних зв’язків і структурних інваріантів 

за групами дівчат юнацького віку з різним співвідношенням задоволеності і 

стурбованості власною зовнішністю. 
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Специфіка системного дослідження визначається низкою принципів 

аналізу об’єкта. Наведемо найбільш усталені принципи системного підходу на 

загальнонауковому методологічному рівні, сформульовані Є. Г. Юдіним [100]: 

1. Вихідним пунктом будь-якого системного дослідження є уявлення 

про цілісність досліджуваної системи. Система як цілісність протистоїть 

своєму оточенню – середовищу. Вивчення формування, розвитку і 

функціонування системи у процесі її взаємодії із середовищем вимагає 

членування системи на елементи, тобто одиниці, властивості та функції яких 

визначаються їхнім місцем у рамках цілого. Елемент являє собою мінімальний 

(далі неподільний) компонент системи або ж максимальну межу її 

розчленовування в рамках даного дослідницького завдання. Властивості 

цілого не можуть бути зрозумілі без урахування хоча б деяких властивостей 

елементів, і навпаки.  

2. Уявлення про цілісність системи конкретизується через поняття 

зв’язку. Щоб поняття зв’язку виступало в якості специфічно системного, у 

системі необхідна наявність не менше двох типів зв’язків, наприклад, зв’язків 

просторових, функціональних або генетичних. Особливе місце в системах 

займають системотвірні зв’язки, що поєднують елементи в рамках цілісної 

системи і приводять до реалізації лише тих станів з безлічі можливих для 

кожного окремо взятого елемента, які забезпечують функціонування системи 

в цілому. 

3. Різні типи зв’язків між елементами характеризують певну структуру 

й організацію системи, обумовлену стійкими зв’язками, упорядкованість 

системи, а іноді й спрямованість цієї впорядкованості. 

4. Структура системи може характеризуватися як за «горизонталлю», 

коли маються на увазі зв'язки між однотипними, однопорядковими 

компонентами системи, так і за «вертикаллю», що приводить до поняття рівнів 

системи й ієрархії цих рівнів. 

5. Специфічним способом регулювання багаторівневої ієрархії є 

управління – різноманітні за формою і за «жорсткістю» способи зв’язків 
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рівнів, що забезпечують нормальне функціонування й розвиток системи. 

Зв’язки управління можна розглядати як одне з характерних виражень 

системотвірних зв’язків. На різних рівнях управління відбувається більш-

менш регулярне чергування жорстко детермінованого та ймовірнісно-

статистичного способів управління. 

6. Наявність управління робить необхідною постановку під час 

дослідження систем, які володіють власним «органом» управління, проблеми 

цілі й доцільного характеру їхньої поведінки.  

7. Джерела перетворення системи або її функцій звичайно знаходяться в 

самій системі. Оскільки це пов’язано з доцільним характером поведінки 

системи, суттєва риса низки системних об’єктів полягає в тому, що вони є 

системами, які самоорганізуються. Система (або її підсистеми й елементи) 

можуть характеризуватися деякою множиною індивідуальних характеристик і 

ступенів свободи, що потребує вирішення в системних дослідженнях 

проблеми індивідуалізації системного об'єкта, не обмежуючись тільки 

типологічними його характеристиками. 

8. У зв’язку з управлінням і доцільним характером поведінки систем у 

багатьох випадках виникає проблема співвідношення функціонування й 

розвитку системи. 

Б. Ф. Ломов, сформулювавши важливі для розвитку психологічної науки 

принципи системного підходу, зазначає, що розвиток систем може відбуватися 

у різний спосіб. Так, з однієї сторони, відносно незалежні одна від одної 

системи, що виникли для виконання різних функцій, можуть вступати  у 

взаємодію та утворювати нову функціональну єдність, а з іншої, окремий 

компонент системи може виділитися з системи і функціонувати як самостійна 

система. В обох випадках нова система породжує певну нову психічну якість. 

Головне завдання системного психологічного дослідження, з погляду 

Б. Ф. Ломова, полягає в тому, щоб розкрити у складній системі суперечностей, 

що виникають, розвиваються і вирішуються в процесі психічного розвитку, 

тієї провідної, що визначає загальну картину психічного розвитку на даному 
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щаблі й у даних конкретних умовах. Суперечності можуть виникати між 

різними характеристиками психічних явищ, між їхніми різними рівнями, між 

різними порядками властивостей, між причинами й умовами, зовнішніми й 

внутрішніми факторами, між системами й підсистемами психіки, між 

спільнотами, яким належить індивід, між соціальними й біологічними 

підставами його якостей тощо. Вирішення суперечностей може здійснюватися 

також різними шляхами [56].  

Основними суперечностями юнацького віку визнаються суперечності 

існування та розвитку за лініями внутрішнє – зовнішнє, індивідуальне – 

соціальне, детермінація – самодетермінація. Більш детальний опис даних 

суперечностей, за А.В. Шамне, виглядає таким чином: суперечності між Я і 

соціумом, між індивідуальним і соціальним, між особистістю і суб’єктом (при 

цьому особистість А.В. Шамне розглядає через метафору «бути для інших», а 

суб’єкта – через метафору «бути для себе»); суперечність між внутрішньою та 

зовнішньою детермінацією; між бажанням бути собою та бажанням бути 

справжньою людиною як представником роду;  між цілісністю та автономією, 

з однієї сторони, і зовнішньою обумовленістю соціальними ролями, з іншої   

[97]. Виходячи з сутності зазначених авторкою суперечностей юнацький вік 

виявляється сензитивним для розвитку суб’єктності.  

У періодизації розвитку особистості В. І. Слободчикова й 

Г. А. Цукерман, заснованій на понятті спів-буттєвої спільності, усередині якої 

утворюються здатності, властиві тільки людині, що дозволяють індивідові, з  

одного боку, входити в різні спільноти, долучатися до певних форм культури, 

з іншого, виходити зі спільноти, самому творити нові форми, віковий період  

юності, а вірніше криза юності (17-21 рік) включений до щабля 

індивідуалізації. Даний щабель у духовному розвитку людини пов’язаний із 

пошуком свого вкорінення у світі, з виробленням власного світогляду, зі 

становленням справжнього авторства у визначенні й реалізації свого власного 

способу життя (криза юності: «У чому сенс мого життя?»). Відокремлюючись 

від образу себе в очах найближчого оточення, долаючи поколінні детермінації, 
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об’єктивуючи багато своїх якостей як «не-Я», людина стає відповідальною за 

власну суб’єктність. У духовно-практичній сфері буття, яка є корелятом щабля 

індивідуалізації, формулою суб’єктності може бути: «Я автентичний!», або, 

говорячи словами М. Лютера: «На тому стою, і не можу інакше!» [80, с. 48]. 

Визначені суперечності юнацького віку повною мірою проявляються 

щодо ставлення особистості до власної зовнішності. 

Ставлення до зовнішності в психологічних дослідженнях традиційно 

вивчається через задоволеність або незадоволеність нею. Під незадоволеністю 

зовнішністю розуміється наявність у людини негативних думок і почуттів 

щодо власної зовнішності, викликаних конфліктом між реальним і ідеальним 

образом фізичного Я, суб’єктивною оцінкою зовнішності в даний момент, і 

уявленням про ідеальний зовнішній вигляд [10; 22; 23; 25; 58; 82].  

Незадоволеність зовнішністю також пов’язується із суб’єктивною 

значущістю зовнішнього вигляду в різних сферах життєдіяльності людини, зі 

зростанням якої підсилюється вплив оцінок зовнішності на появу в людини 

негативних емоційних переживань [36; 51; 103]. 

Незадоволеність зовнішністю розглядається у зв’язку зі стурбованістю 

нею. Даний зв’язок, на думку багатьох дослідників, настільки очевидний, що 

терміни «незадоволеність» і «стурбованість» використовуються як 

взаємозамінні. При цьому можна відзначити, що, говорячи про стурбованість 

зовнішністю, дослідники переважно акцентують увагу на обумовленості 

прагненням людини відповідати існуючим нормам, які можуть різнитися для 

людей різного віку, статі, статусу. Даний погляд на незадоволеність і 

стурбованість зовнішністю знайшов своє відображення в феноменах 

«нормативної незадоволеності зовнішністю» [52; 74; 108] і «нормальності 

деякої стурбованості своєю зовнішністю» [105].  

Водночас у ряді досліджень робиться наголос на відмінності між 

задоволеністю й стурбованістю зовнішністю, які можуть як збігатися, так і не 

збігатися за своєю виразністю [15; 40; 51; 66]. Задоволеність зовнішнім 

виглядом у цьому випадку трактується як досить стійке, довгочасне позитивне 
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емоційне ставлення до свого зовнішнього вигляду, що сформувалося у зв’язку 

з досвідом позитивного впливу зовнішнього вигляду на благополуччя людини. 

Незадоволеність зовнішнім виглядом – це також досить стійке, довгочасне, але 

негативне емоційне ставлення до свого зовнішнього вигляду.  

Можливість прийняття даного розуміння задоволеності та 

незадоволеності зовнішністю як засадничого в контексті нашого дослідження 

обумовлена прийнятим нами визначенням зовнішності, а також уявленнями 

щодо задоволеності, відповідно яких сама особистість закладає критерії 

задоволеності певними аспектами своєї життєдіяльності та власними 

проявами, спираючись на власні очікування та домагання. Саме тому 

К.О. Абульханова розглядає задоволеність як складову системи активності 

особистості, яка, у свою чергу, характеризує системну організацію суб’єкта та 

спосіб його зв’язку з дійсністю [2].  

Розуміння задоволеності як ставлення знаходимо в роботі Є.П. Ільїна, 

який виділяє такі характеристики задоволеності: задоволеність з’являється  

після багаторазового досягнення мети, коли людина переконується у високій 

імовірності задоволення своїх потреб; задоволеність як ставлення зберігається 

тривалий час; при багаторазовому досягненні однієї й тієї ж мети 

задоволеність зростає; задоволеність явище соціальне, що переживається на 

рівні особистості як позитивне ставлення, а незадоволеність – як негативне. На 

підставі даних характеристик Є.П. Ільїн визначає задоволеність «як стійке 

довгострокове позитивне емоційне ставлення (установку) людини до чогось, 

що виникає в результаті неодноразово випробуваного задоволення в якийсь 

сфері життя й діяльності й висловлюється у формі судження» [39, с. 329].  

Стурбованість зовнішнім виглядом трактується як вид соціальної 

тривожності, що виникає у зв’язку із припущенням про те, що якісь складові 

зовнішності можуть справляти негативне враження на інших людей [40].  

Отже, стурбованість зовнішнім виглядом пов’язана з передбачуваною 

негативною його оцінкою іншими людьми, яка може знижувати рівень 

актуальної самооцінки або послабляти її захист, зважаючи на те, що 
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самооцінка виконує захисну функцію, підтримуючи ставлення до себе на 

прийнятному для особистості рівні, але при цьому сама потребує захисту [68]. 

Вивчення самооцінки зовнішності передбачає визначення тих її 

складових, за якими особистість оцінює себе. Науковці виділяють 

функціональні, анатомічні та соціальні компоненти зовнішності. 

Функціональний компонент включає виразні рухи обличчя й тіла (міміка, 

пантоміміка), голос, манеру розмовляти, загальну рухливість, поставу, ходу 

тощо. Анатомічний компонент включає скелетно-м’язову структуру обличчя 

й тіла, форму, розмір і пропорції різних частин обличчя й тіла, колір очей і 

волосся тощо. Соціальний компонент складається з елементів оформлення 

зовнішності у вигляді одягу, косметики, прикрас, зачіски тощо [27; 43; 70; 91]. 

За критерієм мінливості складових зовнішності під впливом різних факторів 

виділяють її стійкий компонент (індивідно-конституціональні характеристики 

людини), середньостійкий компонент (оформлення зовнішності: зачіска, 

косметика, прикраси, одяг), динамічний компонент (експресивна, невербальна 

поведінка) [51]. 

Незадоволеність і стурбованість зовнішністю служать джерелом 

незадоволеності людини окремими аспектами життя, впливаючи на його 

якість і переживання людиною власного благополуччя. Почуття 

нереалізованості, оцінка людиною свого життя як непродуктивного ініціює 

прагнення до перетворення зовнішнього вигляду, яке може набувати різних 

форм, включно з небезпечними для здоров’я [1; 12; 15; 21; 23; 24; 66; 71; 77; 

78; 79; 84; 85].  

Водночас, незадоволеність, стурбованість зовнішністю, що відповідає 

низькому й середньому рівням, може бути поштовхом для вибору моделей 

поведінки, наприклад, певного харчування, які не шкодять здоров’ю, а навіть 

здатні поліпшити його стан [1; 22; 77]. Але у даному випадку не йдеться про 

суб’єктне ставлення до власної зовнішності, яке, на нашу думку, передбачає 

піклування про власну зовнішність як складову частину тілесно-душевно-

духовної єдності, якою людина себе усвідомлює.  
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Оскільки, за нашим припущенням, суб’єктний характер ставлення до 

зовнішності проявляється в організації власної життєдіяльності щодо турботи 

про власне здоров’я, яка є невід’ємною складовою позитивно-дієвого 

ставлення до власної зовнішності, у дослідженні вивчалися особливості 

тілесного локусу контролю, життєвого стилю, спрямованого на збереження 

здоров’я, і мотивації відмови від паління дівчат юнацького віку з різним 

співвідношенням задоволеності та стурбованості власною зовнішністю.   

При організації дослідження ми також виходили з уявлення про те, що 

суб’єктність може проявлятися у людини різною мірою як в цілому в процесі 

життєдіяльності, так і щодо окремих ситуацій [2; 5; 35; 46; 53; 99]. Міра 

суб’єктності визначається домінуванням у людини суб’єктних або об’єктних 

якостей, тією позицією, яку вона найчастіше проявляє у власній 

життєдіяльності, що, зокрема, може бути обумовлене несприятливим впливом 

сформованих на попередніх етапах розвитку особливостей особисті. Дане 

положення можна конкретизувати на прикладі ставлення до себе. 

Так на необхідність урахування ставлень особистості, що вже склалися, 

при формуванні її нових ставлень указує у своїй роботі і  Б. Ф. Ломов [56]. Він 

зазначає, що стосунки особистості з іншими людьми та її ставлення до себе 

при переході до нового етапу розвитку формуються на базі тих, що вже 

склалися. Відбувається складний синтез того, що особистість вже має, з тим, 

що вона набуває на новому етапі розвитку.  

Л. І. Анциферова зазначає, що у перші роки життя закладаються 

психологічні основи ставлення особистості до оточуючого соціального світу й 

до самої себе. У тому випадку, якщо під впливом несприятливих соціальних 

умов у дитини сформувалися «небезпечні» психологічні новоутворення, їхнє 

становлення продовжується й за відсутності тих умов, що у свій час їх 

викликали. Крім того, особистість сама починає створювати середовище, яке 

сприяє домінуванню негативних якостей в особистісній системі й подальшому 

викривленню «формоутворення» особистості. Це відбувається тому, що 

процес становлення особистості можна уявити як розгортання цілісної 
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системи, де кожна частина передбачає кожну іншу й породжується цілісною 

системою [9]. 

Вплив сформованих у дитинстві особливостей ставлення до себе на 

подальший розвиток особистості підкреслюється у доробках представників 

гуманістичної психології. Так К. Роджерс в якості базової умови прояву 

гнучкості особистості в оцінці себе як суб'єкта міжособистісних відносин, 

основи повноцінно функціонуючої особистості, її відкритості внутрішнім 

переживанням, розглядає безумовне прийняття себе як особистості. Воно 

забезпечує можливість сприйняття людиною себе й інших без викривлень і 

заперечень, у той час як умовність самосприйняття лежить в основі нестійкості 

ставлення до себе, його залежності від оцінок інших людей, сприяє активізації 

механізмів захисту «Я» [75]. Безумовне прийняття передбачає, що людину 

схвалюють і поважають такою, якою вона є, без будь-яких застережень. Якщо 

батьки виражають дитині своє несхвальне ставлення до певних учинків на тлі 

загальної любові й поваги до її почуттів, то в неї виникає безумовне прийняття 

себе. Безумовне прийняття себе є умовою розвитку власних цінностей, 

побудови поведінки у відповідності до своїх реальних переживань.  

За А. Маслоу, задоволення потреби в самоактуалізації, як бажання 

людини стати тим, ким вона може стати, реалізувати весь свій потенціал, 

слугує усвідомленим мотивом поведінки тільки в тому випадку, якщо будуть 

задоволені потреби більш низьких рівнів і їх мотиваційна сила поменшає. До 

таких потреб він відносить і потребу самоповаги, яка, в свою чергу, може бути 

задоволена тільки в тому випадку, якщо достатньою мірою задоволена потреба 

приналежності й любові. Остання може фруструватися оточенням, що 

особливо небезпечно в дитинстві, тому що існує значний зв'язок між 

щасливим дитинством і здоровим існуванням у дорослому житті. Потребу в 

самоповазі А. Маслоу розділив на два основні типи: самоповага й повага з 

боку інших. Потреба в самоповазі містить у собі бажання компетентності, 

упевненості, досягнення, незалежності й свободи. Повага з боку інших 

складається з бажання престижу, визнання, репутації, статусу, оцінки й 
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прийняття. Таким чином, людині важливо не тільки поважати себе, але й 

знати, що сама вона і її досягнення оцінюються та визнаються значимими 

іншими. Але все-таки А. Маслоу відзначає, що самоповага повинна 

будуватися не на оцінках інших, а на реалістичній самооцінці. Фрустрація 

потреби в самоповазі призводить до почуття неповноцінності, слабкості, 

пасивності й залежності. Це негативне самосприйняття, у свою чергу, може 

викликати почуття порожнечі й безпорадності під час зіткнення з життєвими 

труднощами, низьку оцінку себе порівняно з іншими [61]. 

Цінність власної особистості як умова розвитку саморегуляції 

розглядається М. Й. Боришевським. Він виділяє дві спрямованості 

самосвідомості: алоцентричну й егоцентричну. Якщо умови виховання 

забезпечують дитині можливість усвідомити себе як цінність за одночасного 

усвідомлення цінності інших людей, якщо ті, хто оточують, сприймаються 

дитиною не як засіб для задоволення її потреб, а як головна цінність і ціль, без 

якої її власне життя втрачає будь-який сенс, самосвідомість характеризується 

алоцентричною спрямованістю. Якщо ж людина постійно стурбована власним 

престижем, неприборканою спрагою успіху, багато його вчинки визначаються 

потребою виділитися серед оточення, бути на очах, можна говорити про 

егоцентричну спрямованість самосвідомості. Як зауважує 

М. Й. Боришевський, «саморегуляція, що ґрунтується на зазначених 

механізмах, виступає головним чином у ролі засобу психологічного захисту, а 

заодно й експансії індивіда» [20, с. 32]. 

Отже, при вивченні суб’єктності ми будемо враховувати в структурі її 

складових як ті елементи, що можуть сприяти подальшому розвитку 

суб’єктності, так і ті, що цей розвиток можуть гальмувати. До прикладу, 

негативні модальності ставлення до себе, непродуктивні різновиди рефлексії 

та каузальних орієнтацій.  

При проведенні дослідження ми зосередилися на вивченні структурної 

організації суб’єктності і ставлення до власної зовнішності дівчат юнацького 

віку, а також на визначенні специфіки цієї організації у дівчат, що 
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відрізняються характером співвідношення задоволеності та стурбованості 

власною зовнішністю. Такий підхід до організації дослідження дозволяє 

визначити в структурі суб’єктності та ставлення до власної зовнішності дівчат 

юнацького віку певні інваріанти, закономірності структурної організації, 

характерні для даного віку і статі. Як зазначають у своїй роботі І. В. Блауберг 

та Е. Г. Юдін, сама сутність структури як інваріантного аспекту системи 

передбачає, що для її виявлення дослідник повинен проаналізувати достатню 

кількість варіантів, тобто різних  станів та зв’язків системи, бо тільки таким 

чином стає можливим визначити в ній стійке, незмінне. Структурне 

дослідження має сенс тільки тоді, коли в ньому стійке розкривається через 

змінне, а в основі аналізу лежить певний тип змін [19]. 

Важливість вивчення цілісного об’єкта через його структурну 

організацію підкреслювалась у роботах Б. Г. Ананьєва [7], В. М. Мясищева 

[65], О. Г. Ковальова [44], В. Д. Шадрікова [94], А. В. Карпова [41] та інших 

дослідників, які зауважували, що структуру можна розглядати як 

впорядковану сукупність внутрішніх зв’язків між елементами певного 

психологічного цілого, що забезпечує цьому цілому відтворюваність і 

тотожність в змінюваних умовах.  

Системна організація особистості розглядається науковцями у зв’язку з 

процесом її формування. Так Л. І. Анциферова вважає, що процес формування 

особистості полягає в утворенні під дією різних соціальних впливів 

особливого типу структурних відношень усередині цілісної психічної 

організації особистості. Певний спосіб організації особистості може як 

сприяти всебічному й гармонійному її розвитку, так і гальмувати його [9, с. 5]. 

С. Д. Максименко розглядає формування особистості як процес утворення 

певної її форми, яка забезпечує стійкість особистості через динаміку 

взаємозв’язків між одиницями структури, виступаючи прямим проявом 

цілісності та унікальності особистості [57, с. 43–44].  

При вивченні структурної організації суб’єктності та ставлення до 

власної зовнішності дівчат юнацького віку з різним співвідношенням 
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задоволеності та стурбованості зовнішністю в якості основного методу був 

використаний структурно-психологічний аналіз, описаний у наукових 

доробках А. В. Карпова, О. А. Карпова і В. Д. Шадрікова [41; 42; 95].  

 

2.2. Організація та методичне забезпечення емпіричного 

дослідження  

 

Досягнення мети дослідження, яка полягала у визначенні особливостей 

формування ставлення до власної зовнішності в структурі суб’єктності дівчат 

юнацького віку, відбувалося поетапно.  

На першому етапі дослідження було створено методичний комплекс 

психодіагностики суб’єктності та ставлення до власної зовнішності дівчат 

юнацького віку. 

На другому етапі дослідження визначалися структурні особливості 

суб’єктності дівчат юнацького віку: факторна структура суб’єктності,  

особливості взаємозв’язку складових ставлення до власної зовнішності і 

компонентів суб’єктності, базові елементи структури суб’єктності та 

ставлення до власної зовнішності. 

На третьому етапі дослідження встановлювалися особливості 

структурної організації суб’єктності і ставлення до власної зовнішності дівчат 

юнацького віку з різним співвідношенням задоволеності та стурбованості нею. 

На четвертому етапі дослідження визначалися особливості тілесного 

локусу контролю, життєвого стилю, спрямованого на збереження здоров’я, і 

мотивації відмови від паління дівчат юнацького віку з різним співвідношенням 

задоволеності та стурбованості власною зовнішністю. 

Дослідження проводилося на базі Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. До складу 

експериментальної вибірки увійшли 213 дівчат віком від 18 до 20 років, що за 

періодизацією В. А. Ганзена відповідає юнацькому віку [26, с. 147]. І. С. Кон 
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вік від 18 до 23-25 років визначає як пізню юність [45]. У періодизації 

Д. Б. Бромлея період від 15 до 21 року також визначається як пізня юність [59, 

с. 45]. 

Вибір психодіагностичних методик здійснювався з урахуванням 

виділених складових суб’єктності та параметрів ставлення до зовнішності, що 

підлягали діагностуванню, а також виходячи з необхідності вивчення 

показників суб’єктного ставлення до власної зовнішності в аспекті піклування 

про власне здоров’я.    

На підставі теоретичного аналізу проблеми суб’єктності особистості 

визначено такі її складові: автономна каузальна орієнтація, рефлексія,  

самоорганізація діяльності, ставлення до себе, до інших, до світу в цілому, 

осмисленість життя, екзистенційна сповненість.  

Для визначення вираженості автономної каузальної орієнтації та двох 

інших видів каузальних орієнтацій (зовнішньої та безособової) у дослідженні 

використовувалася методика «Опитувальник каузальних орієнтацій» Е. Десі 

та Р. Райана в адаптації О. Є. Дергачової, Л. Я. Дорфмана, Д. О. Леонтьева 

[33].  

Слід зазначити, що досить часто в дослідженнях суб’єктності 

використовують методику Дж. Роттера для діагностики локусу контролю, але 

з опорою на роботи сучасних науковців ми дійшли висновку, що краще обрати 

методику для діагностики каузальних орієнтацій. Як зазначається в доробках 

Л.Ф. Бурлачука, В.І. Шебанової, О.Є. Дергачьової, В.І. Чиркова, Е.Л. Дісі,  

саме локус каузальності, а не локус контролю характеризує міру 

самодетермінації суб’єкта [21; 34; 92; 96].  

Здатність дівчат юнацького віку до рефлексії визначалася через 

вивчення виразності у них різновидів рефлексивних процесів, серед яких у 

відповідності до диференціальної моделі рефлективності, розробленої 

Д. О. Леонтьєвим, виділяються системна рефлексія, квазірефлексія, 

інтроспекція. Для діагностики даних рефлексивних процесів використано 



97 

опитувальник «Диференціальний тип рефлексії» Д. О. Леонтьєва і Є.М. Осіна 

[54].  

Для діагностики здатності дівчат до самоорганізації діяльності та 

структурування часу використано «Опитувальник самоорганізації діяльності» 

О. Ю. Мандрикової [60].   

Показники осмисленості життя і смисложиттєвих орієнтацій 

визначалися за допомогою методики «Тест смисложиттєвих орієнтацій 

(СЖО)» Д. О. Леонтьєва [55].  

Для вивчення екзистенційної сповненості використано методику 

«Шкала екзистенції» А. Ленгле і К. Орглер в адаптації С.В. Кривцової [49].  

Ставлення до себе юнок діагностувалося із використанням «Методики 

дослідження ставлення до себе» С. Р. Пантілєєва [69].  

Емпіричним  дескриптором ставлення до інших та світу виступили 

базисні переконання, які  досліджувалися із використанням методики «Шкала 

базових переконань» Р. Янов-Бульман в адаптації О. А. Кравцової [73]. 

Указані методики увійшли до блоку «Діагностика суб’єктності дівчат 

юнацького віку».  

При формуванні діагностичного блока «Діагностика ставлення до 

власної зовнішності дівчат юнацького віку» були обрані психодіагностичні 

методики, що дозволяють вимірювати такі параметри ставлення до 

зовнішності, як задоволеність-незадоволеність власною зовнішністю, 

стурбованість нею, інтенсивність виразності бажання змінити власну 

зовнішність, самооцінки зовнішності за складовими її компонентів, ставлення 

до відображеної зовнішності, самооцінка відповідності зовнішнього вигляду 

віковим і рольовим характеристикам, вплив зовнішності на якість життя, а 

також методики для вимірювання показників суб’єктного ставлення до 

власної зовнішності в аспекті піклування про власне здоров’я .  

До даного блоку увійшли: «Опитувальник образу власного тіла 

О. О. Скугаревського, методика «Ставлення до свого зовнішнього вигляду: 

задоволеність і стурбованість» О. В. Капітанової, методика «Оцінно-змістовна 



98 

інтерпретація свого зовнішнього вигляду» В. О. Лабунської, опитувальники 

«Вплив образа тіла на якість життя» і «Ситуативна незадоволеність образом 

тіла» Т. Кеша  в адаптації Л. Т. Баранської і С. С. Татаурової, «Опитувальник 

життєвого стилю і рівня здоров’я» Р. Страуба в адаптації Г. В. Залевського, 

«Опитувальник мотивації відмови від паління» В. Крамченкової та 

К. Фоменко, «Методика діагностики тілесного локусу контролю» 

Т. Б. Хомуленко, В. О. Крамченкової, Д. М.Туркової. 

Надаємо коротку характеристику  методик, використаних у дослідженні. 

«Опитувальник каузальних орієнтацій» Е. Десі та Р. Райана в адаптації 

О. Є. Дергачової, Л. Я. Дорфмана, Д. О. Леонтьева [33]. Опитувальник 

призначений для діагностики трьох видів каузальної орієнтації: автономної 

зовнішньої та безособової. Люди з автономною каузальною орієнтацією 

оперують внутрішньою мотиваційною системою. У них виявляються 

тенденції сприймати локус каузальності як внутрішній і відчувати почуття 

самодетермінації та компетентності. У наявності висока ступінь усвідомлення 

базових потреб і чітке використання інформації для прийняття рішень про 

поведінку, внаслідок чого розвинене почуття компетентності і високий рівень 

самодетермінації. Така людина здатна звертати автоматизовану поведінку в 

самодетерміновану, перепрограмувати її або керувати нею на свій розсуд. Їй 

не властиво самозвинувачення у разі невдачі, вона володіє гнучкою 

поведінкою і чутливістю до змін середовища. 

Люди з домінуючою зовнішньою каузальною орієнтацією 

характеризуються прагненням до наддосягнень. Вони вірять у залежність 

одержуваних результатів від поведінкових реакцій і, прагнучи досягти успіху, 

знаходяться в пошуку його зовнішніх ознак. В основі цієї особистісної 

орієнтації лежить недолік самодетермінації. Така людина в основному оперує 

зовнішньою мотиваційною субсистемою, що веде до негнучкості в 

поведінкових реакціях і в переробці інформації. При здійсненні вибору її 

рішення базуються не на внутрішніх потребах, а на зовнішніх імпульсах і 
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критеріях. Мотиви надмірно визначаються зовнішніми обставинами. Втрата 

почуття самодетермінації компенсується сильною потребою в контролі ззовні. 

У людей з безособовою каузальною орієнтацією виникає феномен 

«вивченої безпорадності», оскільки вони навчаються на своєму досвіді того, 

що середовище не реагує на їхні дії. Така людина демонструє мінімум 

самодетермінації. У неї домінує амотивуюча субсистема з деякими проявами 

зовнішньої мотивуючої, що реалізується в автоматичній і безпорадній 

поведінці [33; 65, с. 159]. 

Розробники методики та її адаптації вважають, що на практиці у людини 

присутні орієнтації всіх трьох типів, а індивідуальні відмінності виражаються 

в їх пропорціях [33]. 

Опитувальник «Диференціальний тип рефлексії» Д. О. Леонтьєва і 

Є.М. Осіна заснований на розробленій авторами диференціальній моделі 

рефлексії, відповідно якої виділяються три типи рефлексивних процесів: 

системна рефлексія, квазірефлексія та інтроспекція, на діагностування яких і 

спрямований даний опитувальник. При інтроспекцію людина надмірно 

зосереджена на власному внутрішньому стані, який перебуває у фокусі її 

уваги. Системна рефлексія заснована на здатності до самодистанціювання і 

дозволяє одночасно бачити в ситуації полюс об’єкта і суб’єкта, тобто, 

враховувати як особливості ситуації, так і власні характеристики.  

Квазірефлексія характеризується зосередженістю на об’єкті, який не 

стосується актуальної ситуації   

Автори опитувальника вважають, що саме системна рефлексія найбільш 

пов’язана із самодетермінацією, отже даний опитувальник без сумніву може 

бути включений до методичного комплексу нашого дослідження для вивчення 

складових суб’єктності [54].   

«Опитувальник самоорганізації діяльності» О. Ю. Мандрикової 

діагностує параметри, що впливають на ефективність самоорганізації 

діяльності особистості, серед яких планомірність, цілеспрямованість, 
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наполегливість, самоорганізація через використання зовнішніх засобів, 

фіксація на структуруванні діяльності, орієнтація на теперішнє.  

Шкала «Планомірність» вимірює ступінь залучення суб’єкта в тактичне 

щоденне планування за певними принципами .  

Шкала «Цілеспрямованість» вимірює здатність суб’єкта 

концентруватися на меті.  

Шкала «Наполегливість» вимірює схильність суб’єкта до вольових 

зусиль для завершення початої справи й упорядкування активності.  

Шкала «Фіксація» вимірює схильність суб’єкта до фіксації на 

заздалегідь запланованій структурі організації подій у часі, його прихильність 

до чіткого розкладу, ригідність відносно планування.  

Шкала «Самоорганізація» вимірює схильність суб’єкта до використання 

зовнішніх засобів організації діяльності.  

Шкала «Орієнтація на сьогодення» вимірює часову орієнтацію на 

сьогодення [60].  

 «Тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО)» Д. О. Леонтьєва 

призначений для діагностики складових смислу життя, які представлені двома 

групами. До першої входять власне смисложиттєві орієнтації: цілі в житті, 

насиченість життя та задоволеність самореалізацією, що співвідносять з 

метою (майбутнім), процесом (теперішнім) і результатом (минулим), в яких 

людина може віднайти смисл свого життя (в якихось окремих, або у всіх 

разом).  Іншу групу складових смислу життя утворюють локус-контролю Я та 

локус-контролю життя, які характеризують світоглядні переконання в тому, 

що суб’єкт наділений достатньою силою для того, щоб будувати своє життя у 

відповідності до власних цілей та смислів, а також в тому, що людина може 

контролювати своє життя, приймаючи рішення та втілюючи  їх у життя. Низькі 

бали за шкалами локусу контролю-Я та локусу контролю-життя  відображають 

протилежні тенденції [55].  

«Шкала екзистенції» А. Ленгле і К. Орглер в адаптації С.В. Кривцової. 

Методика спрямована на діагностування екзистенційної сповненості, або 
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евдемонічного щастя, передумовами досягнення якої є  самодистанціювання, 

самотрансценденція, свобода та відповідальність. Субшкала 

самодистанціювання вимірює здатність людини відсторонитися тимчасово від 

своїх бажань, уявлень, почуттів, щоб поглянути на себе та на ситуацію з певної 

дистанції. Субшкала самотрансценденції вимірює здатність людини відчувати 

близькість до когось або до чогось, співчувати, орієнтуватися у діях на смисл, 

а не тільки на ціль, переживати захопленість певною цінністю. Субшкала 

свободи вимірює здатність знаходити реальні можливості для дій, оцінювати 

їх значущість з точки зору цінності та приходити до персонально виваженого 

рішення. Субшкала відповідальності вимірює здатність доводити до 

завершення рішення, прийняті на ґрунті власних цінностей [49].  

 «Методики дослідження ставлення до себе» С. Р. Пантілєєва містить 

110 тверджень розподілених за 9-ма шкалами [69]. 

Шкала «закритість» вимірює глибоке або поверхове проникнення 

індивіда в себе, відкрите чи закрите (захисне) ставлення до себе, схильність 

досліджуваного до слідування конвенційним нормам. 

Шкала «самовпевненості» при високих показниках відображає 

ставлення до себе як до впевненої, самостійної, вольової та надійної людини. 

Низькі показники вказують на незадоволеність власними можливостями, 

відчуття слабкості, сумніви суб'єкта в тому, що він здатний викликати повагу 

інших людей. 

Шкала «самокерування» при високих показниках відображає уявлення 

про те, що основним джерелом активності і результатів, що стосуються як 

діяльності, так і власної особистості суб’єкта, є він сам. Власне «Я» 

переживається як внутрішній стрижень, інтегруючий і організуючий 

особистість і її життєдіяльність. При низьких показниках людина переживає 

свою підвладність впливам обставин, нездатність протистояти долі, 

відсутність тенденції вбачати причини своїх вчинків і результатів в собі 

самому. Дана шкала за змістом близька до психологічної змінної, яку в 

літературі прийнято позначати як локус контролю. 
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Шкала «відображене ставлення до себе» включає пункти, пов’язані з 

очікуваним ставленням до себе з боку інших людей. Високі значення шкали 

відповідають уявленню суб’єкта про те, що його особистість, характер і 

діяльність здатні викликати в інших повагу, симпатію, схвалення й розуміння, 

а з низькими значеннями відповідають протилежні характеристики. 

Шкала «самоцінність» при високих балах вказує на зацікавленості у 

власному «Я», любов до себе, відчуття цінності власної особистості й 

одночасно очікувану цінність свого «Я» для інших, емоційну оцінку себе на 

внутрішніми критеріями духовності, багатства внутрішнього світу.   Низькі 

бали свідчать про сумніві у цінності власної особистості, відстороненість, що 

межує з байдужістю до свого «Я», втрату інтересу до свого внутрішнього 

світу. 

Шкала «самоприйняття» відображає почуття симпатії до себе, 

узгодженості зі своїми внутрішніми потягами, спонуканнями, прийняття себе 

зі всіма досягненнями та недоліками, схвальне ставлення до своїх планів та 

бажань. Дана шкала не має протилежного полюсу. Її протилежністю виступає 

самозвинувачення. 

Шкала «самоприйняття» при високих балах відображає ригідність «Я-

концепції», консервативну самодостатність, заперечення можливості та 

бажаності розвитку власного «Я». Загальний фон ставлення до себе – 

позитивний, навіть з відтінком певного самовдоволення. Переживання часто 

супроводжуються прихильністю до неадекватного образу «Я». В останньому 

випадку тенденція до збереження такого образу «Я» – один із захисних 

механізмів самосвідомості. Низькі бали вказують на виражене невдоволення 

собою, бажання змінюватися у відповідності з ідеальними уявленнями про 

себе. 

Шкала «внутрішня конфліктність» відображає конфліктність «Я», 

схильність до надмірної рефлексії, самокопання та тлі негативного емоційного 

ставлення до себе. Низькі бали за шкалою свідчать про закритість ставлення 

до себе, поверхове самовдоволення, заперечення проблем.  
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До шкали «самозвинувачення» увійшли пункти, пов’язані зі схильністю 

до самозвинувачення, до того, щоб ставити собі за провину свої промахи та 

невдачі. Це однополюсна шкала, в яку не входять твердження, повязані з 

позитивним ставленням до себе.  

Шкали опитувальника утворюють три фактори. Шкали закритості, 

самовпевненості, самокерування та відображеного ставлення утворюють 

фактор самоповаги, оцінного компоненту ставлення до себе. Шкали 

самоцінності, самоприйняття, самоприв’язаності  утворюють фактор 

аутосимпатії, емоційно-ціннісного компоненту ставлення до себе. Шкали 

внутрішньої конфліктності та самозвинувачення утворюють фактор 

негативного ставлення до себе [69]. 

«Шкала базових переконань» Р. Янофф-Бульман в адаптації 

О. Кравцовой побудована на вихідній тезі, що здорове почуття безпеки є 

одним з базових відчуттів нормальної людини [73]. З метою діагностики 

базових переконань Р. Янов-Бульман розробила шкалу, що виявляє вісім 

часткових переконань: прихильність світу (BW);  доброта людей (BP); 

справедливість світу (J);  контрольованість світу (C); випадковість як принцип 

розподілу подій, що відбуваються (R); цінність власного «Я» (SW); ступінь 

самоконтролю (контролю над подіями, що відбуваються) (SC); ступінь удачі, 

або везіння (L).  

На основі виділених часткових переконань обчислюються три категорії 

базисних переконань. Показник переконання в прихильності світу та доброті 

людей обчислюється як середнє арифметичне між BW і ВР. Показник 

переконання в осмисленості світу, тобто впевненість в контрольованості і 

справедливості подій, що в ньому відбуваються, обчислюється як середнє 

арифметичне між показниками J, С і реверсивним R. Показник переконання 

щодо власної цінності та значущості обчислюється як середнє арифметичне 

між SW, SC  і L [73].  

«Опитувальник образа тіла» О.О. Скугаревського спрямований на 

визначення ступеня задоволеності-незадоволеності зовнішністю як 
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компонентом образа тіла. При розробці опитувальника автори виходять з 

уявлення про образ тіла як конструкт, що поєднує оцінний і перцептивний 

компоненти. Саме оцінний компонент впливає на характеристики 

афективного й когнітивного статусу людини, визначає її поведінку, 

опосередковує характеристики якості життя. Оцінний компонент включає: 

глобальну оцінку тіла (задоволеність або незадоволеність вагою, формою тіла, 

специфічними його частинами), емоції й почуття з приводу зовнішності, 

когнітивний аспект (переконання щодо зовнішності, схема тіла), певну 

поведінку, наприклад, уникання дивитися на себе в дзеркало, зважуватися, 

відвідувати тренажерні зали) [78]. 

За опитувальником визначається загальний показник ставлення до 

зовнішності. Автором виділяються адекватне ставлення до зовнішності (1–

2 бали, легка незадоволеність зовнішністю (3–7 балів), помірна 

незадоволеність зовнішність (8–9 балів). 

Методика «Ставлення до свого зовнішнього вигляду: задоволеність і 

стурбованість» В. О. Лабунської та О. В. Капітанової призначена для 

вимірювання трьох показників: задоволеності зовнішністю, стурбованості 

зовнішністю, прагнення до вдосконалення зовнішності. Методика включає 12 

шкал. Міра задоволеності, стурбованості зовнішністю і прагнення до її 

вдосконалення  розраховується на основі підсумовування виборів балів згоди 

із твердженнями, виходячи з десятибальної системи. Міра стурбованості 

зовнішнім виглядом оцінюється на основі шкал, які включають питання про 

те, наскільки часто учасник дослідження переживає зніяковілість, незручність, 

скутість через свій зовнішній вигляд у різних ситуаціях взаємодії. 

Задоволеність зовнішнім виглядом визначається на основі відповідей на 

запитання про те, наскільки зовнішній вигляд учасника дослідження справляє 

приємне враження на навколишніх і наскільки, на його думку, близькі люди та 

він сам уважає свій зовнішній вигляд привабливим. Прагнення до 

вдосконалення зовнішності визначається на основі відповідей на запитання 

про те, як часто випробовуваний  займається вдосконаленням свого 
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зовнішнього вигляду, чи завжди стежить за своєю зовнішністю [40, с. 173–

174]. 

Методика «Оцінно-змістовна інтерпретація свого зовнішнього 

вигляду» В. О. Лабунської призначена для діагностики таких параметрів 

ставлення до зовнішності, як самооцінки обличчя, тіла, оформлення 

зовнішності, виразної поведінки, відповідності зовнішності віку і статусу, 

відображеної зовнішності.  

Методика включає п’ять блоків, за кожним за якими обчислюється 

середній бал, що порівнюється з запропонованою авторкою шкалою:  1-2 бали 

низька оцінка; 3-4 бали – оцінка нижче середнього; 5-6 балів – оцінка середня 

оцінка, 7-8 балів – оцінка вище середнього; 9-10 балів – високий рівень оцінки 

певного компоненту зовнішності [15, с.160–163].  

«Опитувальник ситуативної незадоволеності образом тіла» (SIBID), 

розроблений Т. Ф. Кешем і адаптований Л. Т. Баранською та 

С. С. Татауровою, призначений для оцінки ставлення до власної зовнішності 

в контексті певних ситуацій [13; 87, с. 196–197]. У основу опитувальника 

покладене уявлення, що різні життєві ситуації виявляють емотивне, оцінне 

ставлення до своєї зовнішності, що, у свою чергу, запускає механізм 

регулятивних і настановних психологічних процесів. 

Нормативні результати, отримані в ході валідізації методики, 

відрізняються для чоловіків і жінок: норма для чоловіків – 1,17 ± 0,76, норма 

для жінок – 1,80 ± 0,90. Усі дані, що перевищують нормативний інтервал 

указують на високий рівень ситуативної незадоволеності зовнішністю, що 

виявляються нижче нормативного інтервалу – на низький рівень ситуативної 

незадоволеності зовнішністю. 

«Опитувальник впливу образа тіла на якість життя» (BIQLI) також  

розроблений Т. Ф. Кешем і адаптований Л. Т. Баранською та 

С. С. Татауровою [13; 87 с. 198–199]. Він дозволяє виявити ступінь 

задоволеності або незадоволеності власним тілом, залежність самооцінки від 

задоволеності власною зовнішністю, схильність додержуватися культурно 
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нав’язаних стандартів краси, визначення позитивного або негативного впливу 

сприйманого індивідом образа тіла на різні сфери життєдіяльності (усього в 

структурі опитувальника 19 тверджень, що стосуються різних сфер життя). 

Нормативні результати, отримані в ході валідізації методики, 

відрізняються для чоловіків і жінок: норма для чоловіків – 1,24 ±0,99, норма 

для жінок – 1,00 ±1,09. Низький показник за даною методикою корелює з 

високою незадоволеністю власним тілом, показує значну залежність 

самооцінки від задоволеності власною зовнішністю, більшу схильність 

слідувати культурно нав’язаним стандартам краси. Високий показник вказує 

на протилежні тенденції. 

«Опитувальник життєвого стилю і рівня здоров’я» Р. Страуба в 

адаптації Г.В.  Залевського призначений для визначення рівня фізичного, 

соціального, психологічного здоров’я, духовного та екологічного здоров’я, а 

також  вивчення життєвого стилю досліджуваних за такими показниками, як 

зарядка і фітнес, контроль вживання алкоголю, тютюну та інших хімічних 

речовин, превентивна практика здоров’я (щеплення, безпечний секс, миття 

рук, систематичне відвідування лікаря та проходження обстежень тощо), 

додаткові превентивні міри (користування очисником повітря, ременями 

безпеки, велосипедним шоломом, слідування правилам вуличного руху тощо), 

харчування та контроль ваги (обмеження вживання жиру та солодкого, 

продуктів з підвищеним вмістом холестерину, солі, смаженої їжі, вживання 

соків тощо) [38]. Всього опитувальник складається з 10 блоків, кожний з яких 

містить по 8 запитань, але ми використовували у нашому дослідженні тільки 

питання за блоками щодо життєвого стилю, спрямованого на збереження 

здоров’я.   

«Опитувальник мотивації відмови від паління» В. Крамченкової та 

К. Фоменко [48] використовується для визначення міри вираженості мотивів 

відмови від паління. Опитувальник складається з 16 тверджень і дозволяє 

визначати вираженість чотирьох видів мотивації відмови від паління: 

автономної, екстернальної, інтроектованої та амотивації. Інтерпретація 
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результатів передбачає визначення домінуючої мотивації відмови від паління 

та розкриття її психологічного змісту. Автономну мотивацію автори 

опитувальника розглядають як таку, що передбачає відмову від паління за 

власним бажанням і у відповідності до власних інтересів, прийняття на себе 

відповідальності за дотримання поведінки, пов’язаної з відмовою від паління, 

самостійний контроль цієї поведінки. Екстернальна мотивація відмови від 

паління характеризує поведінку, яка регулюється соціальними винагородами 

або загрозою покарання з боку інших. Інтроектована мотивація відмови від 

паління характеризується залежністю поведінки від частково засвоєних 

соціальних норм, вимог та правил щодо паління, наявністю почуття сорому та 

провини за порушення даних вимог і правил. Амотивація вказує на відсутність 

справжньої мотивації відмови від паління.  

«Методика діагностики тілесного локусу контролю» Т. Б. Хомуленко, 

В. О. Крамченкової, Д. М. Туркової [90]. Авторами методики тілесний локус 

контролю визначається, як тенденція приписувати причини того, що 

відбувається з тілом у сферах тілесного зовнішнім (екстернальний тілесний 

локус контролю) або внутрішнім (інтернальний тілесний локус контролю) 

чинникам. В якості  сфер тілесного, які враховувалися при побудові тверджень 

методики, авторами розглядаються сфери здоров’я і хвороби; краси і 

зовнішності, харчової та сексуальної поведінки, фізичної активності і спорту. 

За результатами застосування методики може бути визначений низький рівень 

інтернальності тілесного локусу контролю – 20-57 балів,  середній рівень 

інтернальності – 58-115 балів, високий рівень інтернальності – 116-140 балів. 

При вивченні структурної організації суб’єктності та ставлення до 

власної зовнішності дівчат юнацького віку з різним спввідношенням 

задоволеності та стурбованості власною зовнішністю в якості основного 

методу був використаний структурно-психологічний аналіз, описаний у 

наукових доробках А. В. Карпова, О. А. Карпова і В. Д. Шадрікова [41; 42; 95]. 

Його суть полягає в розгляді якостей особистості на двох рівнях: аналітичному 

й структурному.  
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У межах нашого дослідження аналітичний рівень припускає визначення 

та порівняння виразності окремих суб’єктних якостей і складових ставлення 

до зовнішності в групах дівчат із різним співвідношенням задоволеності й 

стурбованості власною зовнішністю. 

Структурний рівень аналізу припускає визначення на основі 

кореляційних матриць узагальнених структурних індексів: індексу 

когерентності структури, індексу дивергентності структури і індексу 

організованості структури, а також порівняння даних індексів, отриманих за 

чотирма досліджуваними групами, що відрізняються  співвідношенням 

задоволеності й стурбованості власною зовнішністю. Крім того передбачалося 

визначення за досліджуваними групами базових елементів, які відіграють в 

структурі різні функціональної ролі. 

Отже, реалізація структурного рівня структурно-психологічного аналізу 

припускає певну послідовність ряду специфічних дослідницьких процедур 

[41, с. 447–448]. Насамперед, він припускає обчислення по кожній групі 

випробовуваних матриць інтеркореляцій досліджуваних параметрів (у 

нашому випадку обчислювалися кореляції параметрів суб’єктних якостей і 

складових ставлення до зовнішності). Наступним кроком аналізу було 

обчислення індексів структурної організації: індексу когерентності 

(інтегрованості) структури, індексу дивергентності (диференційованості) 

структури і індексу організованості структури. Індекс когерентності 

структури визначається як число позитивних значущих зв’язків у структурі з 

урахуванням їх значущості; індекс дивергентності структури – як число й 

значимість негативних зв’язків; індекс організованості структури – як різниця 

загальної кількості позитивних і негативних зв’язків з урахуванням їх 

значущості [41]. Урахування значущості кореляцій здійснювалося на підставі 

процедури приписування їм «вагового» коефіцієнта, описаної в п. 2.4 

дисертації. Для кожної групи випробовуваних підраховувалися структурні 

індекси для підструктури суб’єктних якостей, підструктури ставлення до 

зовнішності, для міжпідструктурних звязків, а також для  загальної структури 
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суб’єктності та ставлення до зовнішності. У цьому ж підрозділі дисертації 

вказано процедуру визначення базових елементів структури. 

При математико-статистичній обробці даних у дослідженні 

використовувалися кореляційний, факторний, кластерний, однофакторний 

дисперсійний  аналіз, хі-критерій Пірсона.  

 

2.3 Структура суб’єктності дівчат юнацького віку  

 

При вивченні структури суб’єктності дівчат юнацького віку ми 

виходили з поглядів Б. Г. Ананьєва, який вважав, що вивчення структури 

повинне обов’язково сполучатися з дослідженням різних видів взаємозв’язків 

між цими компонентами [6]. Виходячи з цього, ми використали кореляційний 

аналіз (за Пірсоном), дослідивши зв’язки між всіма виділеними нами 

складовими  суб’єктності дівчат юнацького віку.  

За результатами кореляційного аналізу показників каузальних 

орієнтацій  дівчат юнацького віку  визначено, що чим сильніше виражена у 

досліджуваних здатність до самодетермінованої поведінки, тим меншою 

мірою виражена зовнішня та безособова каузальна орієнтація. Взаємозв’язків 

між останніми не визначено (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Значущі коефіцієнти кореляції показників каузальних орієнтацій і 

рефлексивних процесів дівчат юнацького віку  

Каузальна орієнтація Автономна Зовнішня Безособова 

Автономна   1 -,240*** -,489*** 

 

За результатами кореляційного аналізу показників каузальних 

орієнтацій  і рефлексивних процесів дівчат юнацького віку  визначено, що чим 

більше у досліджуваних виражена потреба в компетентності та автономії, чим 

більш вони здатні до самодетермінованої поведінки, тим більшою мірою 

виражена у них здатність до системної рефлексії, яка заснована на 
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самодистанціюванні і погляді на себе зі сторони, що дозволяє бачити ситуацію 

в усіх її аспектах, включаючи полюс суб’єкта і полюс об’єкта, а також різні 

альтернативні можливості (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Значущі коефіцієнти кореляції показників каузальних орієнтацій і 

рефлексивних процесів дівчат юнацького віку  

Рефлексивні процеси Каузальна орієнтація 

автономна зовнішня безособова 

Системна рефлексія ,599***  -,333*** 

Інтроспекція -,240*** -,166* ,166* 

Квазірефлексія -,214**   

 

Водночас високим показникам автономної каузальної орієнтації 

відповідає менш виражена схильність до квазірефлексії та інтроспекції, що 

відображають спрямованістю на об’єкт, який не стосується актуальної 

життєвої ситуації, відхід у міркування про минуле, майбутнє, в фантазування, 

схильність до самокопання, при якому фокусом уваги стає власне 

переживання, внутрішній стан суб’єкта. 

Чим більше у дівчат юнацького віку проявляється прагнення до 

соціальної успішності, а поведінка і діяльність визначаються зовнішніми 

обставинами, зовнішніми вимогами або очікуваною нагородою, орієнтацією 

на зовнішні норми і вимоги референтних груп, тим менш вони схильні до 

інтроспекції. Водночас безособова каузальна орієнтація позитивно корелює з 

інтроспекцією, але негативно – із системною рефлексією (табл. 2.2). 

Визначені статистично значущі позитивні кореляційні взаємозв’язки 

автономної каузальної орієнтації з такими складовими самоорганізації 

діяльності, як планомірність, цілеспрямованість, наполегливість, 

самоорганізація і орієнтація на теперішнє. Отже, чим більше дівчата 

юнацького віку орієнтовані на автономію, тим більш виражена у них здатність 

планувати свою діяльність, використовуючи при цьому зовнішні засоби,  
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усвідомлено ставити цілі, концентруватися на їх досягненні, прикладаючи для 

цього необхідні вольові зусилля, концентруватися на тому, що відбувається 

«тут і зараз» (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Значущі коефіцієнти кореляції показників каузальних орієнтацій і 

самоорганізації діяльності за групою дівчат юнацького віку 

Складові самоорганізації Каузальна орієнтація 

автономна зовнішня безособова 

Планомірність ,258***  -,225*** 

Цілеспрямованість ,143*   

Наполегливість ,315***  -,269*** 

Фіксація  ,154*  

Самоорганізація ,175*  -,192** 

Орієнтація на теперішнє ,202**   

 

Показник зовнішньої каузальної орієнтації дівчат юнацького віку 

позитивно корелює лише з показником фіксації. Отже, чим більше у дівчат 

проявляється зовнішня каузальна орієнтація, що характеризується наявністю 

прагнення до соціально схвалюваних досягнень, тим більш їм властива 

прихильність до чіткого розкладу, ригідність відносно планування, що може 

призводити до негнучкості й «зацикленості» на заздалегідь запланованій 

структурі організації подій у часі.  

Показник безособової каузальної орієнтації за групою дівчат юнацького 

віку негативно корелює з показниками планомірності, наполегливості та 

самоорганізації діяльності і структурування часу. Отже, більш вираженій 

безособовій каузальній орієнтації відповідають складність планування 

діяльності, у тому числі за допомогою зовнішніх засобів, брак наполегливості 

на шляху досягнення мети (табл. 2.3). 
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Визначені статистично значущі позитивні кореляційні взаємозв’язки 

автономної каузальної орієнтації зі всіма складовими екзистенційної 

сповненості (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Значущі коефіцієнти кореляції показників каузальних орієнтацій  і 

екзистенційної сповненості дівчат юнацького віку 

Складові екзистенційної 

сповненості 

Каузальна орієнтація 

автономна зовнішня безособова 

Самодистанціювання ,379***  -,258*** 

Самотрансценденція ,531***  -,336*** 

Свобода ,552***  -,311*** 

Відповідальність ,467***  -,297*** 

 

Отже, чим більш дівчата юнацького віку орієнтовані на автономію, тим  

легше їм афективно дистанціюватися і адекватно сприймати різні складні 

ситуації, тим більше вони здатні знаходити реальні можливості для дії, 

спираючись на власну систему цінностей, вільно приймати рішення, доводити 

до кінця ухвалені рішення й нести за них відповідальність. 

Безособова каузальна орієнтація, що характеризується схильністю до 

реалізації автоматичної та безпорадної поведінки, яка носить випадковий, 

хаотичний характер і засновується на впевненості у неможливості досягти 

бажаного результату за будь-яких обставин та прикладених зусиль,  негативно 

корелює зі всіма показниками екзистенційної сповненості. Статистично 

значущих взаємозв’язків зовнішньої каузальної та екзистенційної сповненості 

не визначено (табл. 2.4). 

За результатами кореляційного аналізу виявилося, що більш високим 

показникам наявності цілей в майбутньому, емоційної насиченості життя, 

інтересу до нього, задоволеності власною самореалізацією дівчат юнацького 

віку, впевненості в тому, що вони є сильними особистостями, які у 

відповідності до свого вільного вибору, своїх цілей можуть будувати власне 
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життя, відповідають більш високі показники автономної каузальної орієнтації 

та більш низькі показники безособової каузальної орієнтації. Зовнішня 

каузальна орієнтація негативно корелює з осмисленістю життя, цілями в житті, 

сприйняттям процесу свого життя як цікавого, емоційно насиченого й 

сповненого смислом, задоволеністю своєю самореалізацією (табл. 2.5).   

Таблиця 2.5 

Значущі коефіцієнти кореляції показників каузальних орієнтацій і 

смисложиттєвих орієнтацій дівчат юнацького віку 

Смисложиттєві орієнтації Каузальна орієнтація 

автономна зовнішня безособова

Цілі  ,506*** -,159* -,278*** 

Процес  ,457*** -,151* -,200** 

Результат ,478*** -,159* -,260*** 

Локус контролю-Я ,562***  -,315*** 

Локус контролю-життя ,546***  -,354*** 

 

Визначені статистично значущі позитивні кореляційні взаємозв’язки 

автономної каузальної орієнтації з базисними переконаннями дівчат 

юнацького віку (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Значущі коефіцієнти кореляції показників каузальних орієнтацій і 

базисних переконань дівчат юнацького віку 

Базисні переконання Каузальна орієнтація 

автономна зовнішня безособова

Базисне переконання в прихильності 
світу 

,337***  -,156* 

Базисне переконання в осмисленості 
світу 

,536*** -,164* -,243*** 

Базисне переконання у власній цінності 222*** -,150* -,183** 

 



114 

Високий рівень самодетермінації юнок супроводжується їх впевненістю 

в тому, що світ і оточуючі люди прихильні до них, світ досить контрольований 

і справедливий, повний смислу, впевненістю у власній цінності та удачливості. 

Водночас збільшення показників зовнішньої каузальної орієнтації 

супроводжується зниженням впевненості в справедливості та 

контрольованості світу й цінності власної особистості, а при зростанні 

показників безособової каузальної орієнтації крім того знижується і 

впевненість в прихильності світу. 

За результатами кореляційного аналізу показників каузальних 

орієнтацій і складових ставлення до себе виявилось, що вираженій автономній 

каузальній орієнтації дівчат відповідає внутрішня відкритість та чесність з 

собою, високий рівень впевненості в собі, впевненості у власній здатності 

ефективно управляти своїми діями, емоціями та переживаннями, викликаючи 

схвалення, симпатію та повагу інших, відчуття цінності власної особистості й 

одночасно передбачуваної цінності свого «Я» для інших, емоційна оцінка 

себе, свого «Я» за внутрішніми критеріями, симпатія до себе, згода зі своїми 

внутрішніми спонуканнями, прийняття себе за наявності бажання змінюватися 

у відповідності до власних ідеальних уявлень.  

Водночас більш високим показникам автономної каузальної орієнтації 

відповідають більш низькі показники негативних аспектів ставлення до себе – 

внутрішньої конфліктності та самозвинувачення. Вираженій безособовій 

каузальній орієнтації відповідають протилежні характеристики складових 

ставлення до себе.  

Показники зовнішньої каузальної орієнтації дівчат юнацького віку 

позитивно корелюють із закритістю ставлення до себе та самовпевненістю, але 

негативно – із самокеруванням. Отже, при вираженій зовнішньо-каузальній 

орієнтації особистість орієнтується в своїй поведінці, в оцінці себе, перш за 

все, на конвенційні норми, на не завжди реалістичні уявлення про себе, а 

інформація, що суперечить усталеним уявленням про себе, блокується. 

Підвищення самовпевненості також може відігравати в даному випадку 
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захисну функцію, зважаючи на переконаність у підвладність свого «Я» 

зовнішнім обставинам, нездатність вбачати причини власних учинків, 

результатів своєї діяльності, власних особистісних особливостей у собі (табл. 

2.7).  

Таблиця 2.7 

Значущі коефіцієнти кореляції показників каузальних орієнтацій і 

ставлення до себе дівчат юнацького віку 

Складові ставлення до себе Каузальна орієнтація 

автономна зовнішня безособова

Закритість -,455*** ,244*** ,347*** 

Самовпевненість ,342*** ,228*** -,323*** 

Самокерування ,238*** -,139* -,177** 

Відображене ставлення  ,433***  -,330*** 

Самоцінність ,179**  -,143* 

Самоприйняття ,172*  -,196** 

Самоприв’язаність -,403***  ,296*** 

Внутрішня конфліктність -,305***  ,157* 

Самозвинувачення -,463***  ,319*** 

 

Вивчення показників інтеркореляцій рефлексивних процесів дівчат 

юнацького віку показало, що системна рефлексія негативно пов’язана з 

інтроспекцією та квазірефлексією, а між останніми визначений позитивний 

зв’язок (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Значущі коефіцієнти кореляції показників рефлексивних процесів  

дівчат юнацького віку  

Рефлексивні процеси системна 
рефлексія 

інтроспекція квазірефлексія

Системна рефлексія 1 -,366*** -,385*** 

Інтроспекція  1 ,215** 
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За результатами аналізу взаємозв’язків рефлексивних процесів і 

показників самоорганізації діяльності дівчат юнацького віку визначено, що 

більш високі показники планомірності, цілеспрямованості, наполегливості, 

самоорганізації та орієнтації у поведінці на поточну ситуацію сполучаються з 

більш високими показниками системної рефлексії, яка відображає здатність  

поглянути зі сторони як на ситуацію, так і на себе, а також з більш низькими 

показниками квазірефлексії як спрямованості   на об’єкт, що не стосується 

актуальної ситуації.  

Крім того виявилось, що чим більше у дівчат юнацького віку 

проявляється схильність до інтроспекції, тим  менше вони здатні 

концентруватися на меті своєї діяльності, прикладати вольові зусилля для 

завершення розпочатої справи й упорядкування активності, використовувати 

зовнішні засоби організації діяльності, фіксуватися на поточних подіях. Між 

фіксацією як складовою самоорганізації діяльності та рефлексивними 

процесами статистично значущих кореляцій не визначено (табл. 2.9).    

Таблиця 2.9 

Значущі коефіцієнти кореляції показників рефлексивних процесів і 

самоорганізації діяльності та структурування часу за групою дівчат 

юнацького віку 

Складові самоорганізації Рефлексивні процеси 

системна 

рефлексія 
інтроспекція квазірефлексія

Планомірність ,293***  -,317*** 

Цілеспрямованість ,192** -,233*** -,138* 

Наполегливість ,335*** -,301*** -,345*** 

Самоорганізація ,292*** -,194** -,150* 

Орієнтація на теперішнє ,219*** -,177** -,144* 

 

Визначено, що показники складових екзистенційної сповненості дівчат 

юнацького віку позитивно корелюють із системною рефлексією, а негативно – 
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із квазірефлексією. Отже, більш розвиненій здатності до системної рефлексії 

та менш вираженій схильності до квазірефлексії відповідають більш виражена 

здатність дівчат сприймати життєві ситуації, відволікаючись від власних 

афектів, бажань, упереджень, здатність приймати самостійні рішення з 

урахуванням власних можливостей і цінностей та нести відповідальність за їх 

реалізацію, переживаючи при цьому власне життя як справжнє та сповнене 

смислом (табл. 2.10).  

Таблиця 2.10 

Значущі коефіцієнти кореляції показників рефлексивних процесів і 

екзистенційної сповненості дівчат юнацького віку 

Складові екзистенційної 

сповненості 

Рефлексивні процеси 

системна 

рефлексія 
інтроспекція квазірефлексія

Самодистанціювання ,284*** – -,194** 

Самотрансценденція ,447*** – -,353*** 

Свобода ,401*** – -,253*** 

Відповідальність ,439*** – -,203** 

 

Дівчата, схильні до системної рефлексії, відрізняються більш високими 

показниками часової цільової перспективи, емоційної насиченості процесу 

життя, задоволеності власною самореалізацією,  впевненості в здатності 

контролювати події свого життя та будувати своє життя відповідно до своїх 

уявлень про його сенс (табл. 2.11).  

Водночас при зростанні схильності до інтроспекції, зосередженості на 

собі, своїх переживаннях і внутрішніх станах, а також при зростанні 

схильності до квазірефлексії, що проявляється в уході від аналізу реальної 

ситуації в сторонні міркування та фантазування, спостерігається зниження 

показників всіх складових смислу життя. 
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Таблиця 2.11 

Значущі коефіцієнти кореляції показників рефлексивних процесів і 

смисложиттєвих орієнтацій дівчат юнацького віку 

Смисложиттєві 

орієнтації 

Рефлексивні процеси 

системна рефлексія інтроспекція квазірефлексія

Цілі  ,406*** -,213** -,278*** 

Процес  ,376*** -,192** -,249*** 

Результат ,397*** -,183** -,295*** 

Локус контролю-Я ,403*** -,248*** -,265*** 

Локус контролю-життя ,447*** -,180** -,240*** 

 

Базисні переконання дівчат юнацького віку позитивно корелюють з 

системною рефлексією і негативно з квазірефлексією. Статистично значущих 

взаємозв’язків базисних переконань з інтроспекцією не визначено. Отже, чим 

більш переконані дівчата в цінності власного «Я», у тому, що в світі добро 

переважає над злом, світ справедливий і повний смислу, тим більш здатні вони 

до системної рефлексії та менш схильні до квазірефлексії (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Значущі коефіцієнти кореляції показників рефлексивних процесів і 

базисних переконань дівчат юнацького віку 

Базисні переконання Рефлексивні процеси 

системна 

рефлексія 
інтроспекція квазірефлексія

Базисне переконання в 

прихильності світу 

,226*** – -,256*** 

Базисне переконання в 

осмисленості світу 

,356*** – -,230*** 

Базисне переконання у 

власній цінності 

,221*** – -,211** 
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За результатами кореляційного аналізу показників рефлексивних 

процесів і складових ставлення до себе виявилось, що при розвиненій 

здатності до системної рефлексії юнок відрізняє внутрішня відкритість та 

чесність з собою, високий рівень впевненості в собі, впевненості у власній 

здатності ефективно управляти своїми діями, емоціями та переживаннями, 

викликаючи схвалення, симпатію та повагу інших, відчуття цінності власної 

особистості й одночасно передбачуваної цінності свого «Я» для інших, 

емоційна оцінка себе, свого «Я» за внутрішніми критеріями, симпатія до себе, 

згода зі своїми внутрішніми спонуканнями, прийняття себе за наявності 

бажання змінюватися у відповідності до власних ідеальних уявлень (табл. 

2.13).  

Таблиця 2.13 

Значущі коефіцієнти кореляції показників рефлексивних процесів і 

ставлення до себе дівчат юнацького віку 

Складові ставлення до 

себе 

Рефлексивні процеси 

системна рефлексія інтроспекція квазірефлексія

Закритість -,434***  ,173* 

Самовпевненість ,251***  -,170* 

Самокерування ,312***  -,252*** 

Відображене ставлення  ,358*** -,222*** -,362*** 

Самоцінність ,182**  -,136* 

Самоприйняття ,200**  -,144* 

Самоприв’язаність -,273*** ,246*** ,142* 

Внутрішня конфліктність -,340***  ,233*** 

Самозвинувачення -,449*** ,229*** ,347*** 

 

Водночас більш високим показникам системної рефлексії відповідають 

більш низькі показники негативних аспектів ставлення до себе – внутрішньої 

конфліктності та самозвинувачення.   



120 

Вираженій схильності до квазірефлексії відповідають протилежні 

характеристики складових ставлення до себе. Показник інтроспекції 

позитивно корелює з самоприв’язаністю та самозвинуваченням, а негативно – 

із відображеним ставленням до себе (табл. 2.13).  

Визначені статистично значущі позитивні інтеркореляції показників 

всіх складових самоорганізації діяльності та структурування часу за винятком 

фіксації. Фіксація позитивно корелює лише з орієнтацією на теперішнє, отже, 

схильність дівчат до наперед запланованої структури організації подій у часі, 

прив’язаність до чіткого розкладу, що відображає певну ригідність щодо 

планування, сполучається з їх часовою орієнтацією на сьогодення (табл. 2.14).  

Таблиця 2.14 

Значущі коефіцієнти кореляції показників складових самоорганізації 

діяльності та структурування часу за групою дівчат юнацького віку 

Складові самоорганізації Складові самоорганізації 

1 2 3 4 5 6 

Планомірність 1 ,496*** ,537***  ,672*** ,529***

Цілеспрямованість  1 ,672***  ,444*** ,330***

Наполегливість   1  ,469*** ,365***

Фіксація    1  ,153* 

Самоорганізація     1 ,582***

Орієнтація на теперішнє      1 

Примітка: 1 – планомірність, 2 – цілеспрямованість, 3 – наполегливість, 4 – 
фіксація, 5 – самоорганізація, 6 – орієнтація на теперішнє 

 

Визначено, що зі зростанням здатності сприймати життєві ситуації та 

себе, дистанціюючись від власних афектів, бажань, упереджень, зростає рівень 

планомірності та наполегливості дівчат юнацького віку. Зростання здатності 

приймати виважені рішення з урахуванням власних потенцій і важливих для 

себе можливостей, закладених у життєвих ситуаціях, а також здатності 

доторкатися до ціннісних основ світу, встановлювати внутрішнє ставлення до 
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пережитого, виявляти та проживати власні цінності, розрізняти важливе й 

неважливе супроводжує зростання у дівчат усіх складових організації 

діяльності та структурування часу (окрім фіксації та орієнтації на теперішнє, 

які не пов’язані з жодною складовою екзистенційної сповненості). Зростання 

відповідальності за втілення в життя власних рішень, задумів, впевненості, що 

все робиться вірно, як належить, супроводжується зростанням планомірності, 

цілеспрямованості та наполегливості в досягненні мети (табл. 2.15).     

Таблиця 2.15 

Значущі коефіцієнти кореляції показників складових самоорганізації 

діяльності та екзистенційної сповненості дівчат юнацького віку 

Складові самоорганізації Складові екзистенційної сповненості 

СД СТ свобода відповідальність

Планомірність ,162* ,250*** ,252*** ,225*** 

Цілеспрямованість  ,193** ,192** ,135* 

Наполегливість ,146* ,372*** ,348*** ,325*** 

Самоорганізація  ,168* ,183**  

 Примітка: СД – самодистанціювання, СТ – самотрансценденція 

 

За результатами кореляційного аналізу показників самоорганізації 

діяльності та базисних переконань визначено, що зростання у дівчат 

юнацького віку планомірності, наполегливості та самоорганізації 

супроводжується зростанням впевненості в прихильності світу та доброті 

людей, у власній цінності та значущості, у тому, що світ справедливий і 

повний смислу.  

Цілеспрямованість позитивно корелює лише з переконаннями в 

осмисленості світу та цінності і значущості власного Я, а статистично 

значущих кореляцій показників фіксації та орієнтації на теперішнє з 

базисними переконаннями не визначено (табл. 2.16).  
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Таблиця 2.16 

Значущі коефіцієнти кореляції показників складових самоорганізації 

діяльності та базисних переконань дівчат юнацького віку 

Складові 

самоорганізації  

Базисні переконання 

в прихильності 

світу 

в осмисленості 

світу   

в цінності та 

значущості власного Я

Планомірність ,173* ,281*** ,186** 

Цілеспрямованість  ,175* ,196** 

Наполегливість ,298*** ,478*** ,225*** 

Самоорганізація ,264*** ,172* ,157* 

 

За результатами кореляційного аналізу визначено, що з показниками 

ставлення до себе корелюють всі складові самоорганізації окрім фіксації 

(табл. 2.17).  

Визначено, що зростання здатності до тактичного щоденного 

планування, до прикладання вольових зусиль для завершення розпочатої 

справи, вміння використовувати зовнішні засоби організації діяльності 

супроводжується зменшенням закритості ставлення до себе, 

самоприв’язаності, а також негативних аспектів ставлення до себе. Водночас 

зростають показники всіх складових самоповаги, а також самоцінність та 

самоприйняття.  

Здатність концентруватися на меті супроводжується підвищенням 

впевненості в собі, у власній спроможності керувати подіями  свого життя, 

викликати повагу та симпатію інших, при цьому зменшується схильність до 

самозвинувачення, але зростає гнучкість уявлень про себе.  

Чим більшою мірою дівчата орієнтуються у своїй поведінці та діяльності 

на теперішнє, тим більш відкритим виявляється їх ставлення до себе, а також 

впевненість в собі, самокерування і впевненість у прихильному ставленні 

інших.  Зі складовими емоційно-ціннісного компонента ставлення до себе дана 

складова самоорганізації виявилася непов’язаною (табл. 2.17). 
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Таблиця 2.17 

Значущі коефіцієнти кореляції показників складових самоорганізації 

діяльності і ставлення до себе дівчат юнацького віку 

Складові ставлення до себе Складові самоорганізації 

1 2 3 4 5 

Закритість -,276***  -,230*** -,266*** -,160* 

Самовпевненість ,297*** ,244*** ,271*** ,219*** ,137* 

Самокерування ,579*** ,565*** ,538*** ,510*** ,410***

Відображене ставлення  ,432*** ,315*** ,415*** ,298*** ,160* 

Самоцінність ,143*  ,137* ,165*  

Самоприйняття ,172*  ,183** ,145*  

Самоприв’язаність -,184** -,229*** -,362*** -,243***  

Внутрішня конфліктність -,207**  -,236*** -,181** -,142* 

Самозвинувачення -,318*** -,289*** -,452*** -,246***  

Примітка: 1 – планомірність, 2 – цілеспрямованість, 3 – наполегливість, 4 –
самоорганізація, 5 – орієнтація на теперішнє. 

 

Складові самоорганізації позитивно корелюють з усіма складовими 

смислу життя. Виняток становить лише фіксація на заздалегідь запланованій 

структурі організації подій у часі, прихильність до чіткого розкладу, 

ригідність відносно планування, яка негативно пов’язана лише з однією 

складовою смислу життя – з процесом насиченості життя. Можливо в даному 

випадку можна припустити, що при падінні осмисленості життя фіксація 

дозволить концентрувати свою увагу на виконанні чітко розпланованих 

завдань і не вдаватися до роздумів про смисл життя та власного існування.   

Водночас більш гнучке щоденне планування своєї діяльності, здатність 

до постановки чітких цілей та прикладання вольових зусиль для їх досягнення, 

вміння використовувати сторонні засоби для організації своєї діяльності 

позитивно пов’язані осмисленістю минулого, сьогодення та майбутнього 
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дівчат юнацького віку, з їх впевненості в керованості життя, зокрема їх 

власного  (табл. 2.18).   

Таблиця 2.18 

Значущі коефіцієнти кореляції показників складових самоорганізації 

діяльності і смисложиттєвих орієнтацій дівчат юнацького віку 

Складові 

самоорганізації  

Смисложиттєві орієнтаціі 

цілі процес результат ЛК-Я ЛК-життя

Планомірність ,301*** ,240*** ,350*** ,290*** ,277*** 

Цілеспрямованість ,289*** ,185** ,268*** ,355*** ,264*** 

Наполегливість ,411*** ,303*** ,402*** ,460*** ,408*** 

Фіксація  -,141*    

Самоорганізація ,263*** ,188** ,244*** ,251*** ,248*** 

Орієнтація на 

теперішнє 

,217*** ,145* ,172* ,248*** ,153* 

 

Результати аналізу інтеркореляцій показників екзистенційної 

сповненості дівчат юнацького віку представлені в табл. 2.19.  

Таблиця 2.19 

Значущі коефіцієнти кореляції показників екзистенційної сповненості 

дівчат юнацького віку 

Складові екзистенційної 

сповненості 

Складові екзистенційної сповненості 

1 2 3 4 5 

Загальний показник 

екзистенційної сповненості 

1 ,601*** ,760*** ,694*** ,673***

Самодистанціювання  1 ,471*** ,389*** ,458***

Самотрансценденція   1 ,610*** ,608***

Свобода    1 ,683***

Відповідальність     1 

Примітка: 1 – загальний показник, 2 – самодистанціювання, 3 – 
самотрансценденція, 4 – свобода, 5 – відповідальність 
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Визначені позитивні кореляційні зв’язки всіх показників складових 

екзистенційної сповненості, що є передбачуваним, оскільки 

самодистанціювання, самотрансценденція, свобода та відповідальність є 

передумовами набуття екзистенційної сповненості, якої можна досягти лише 

при високих показниках за всіма цими характеристиками (табл. 2.19).  

Визначені також позитивні кореляційні зв’язки між всіма складовими 

екзистенційної сповненості та базисними переконаннями в прихильності світу 

та доброті людей, в осмисленості світу, в цінності та значущості власного Я 

(табл. 2.20).  

Таблиця 2.20 

Значущі коефіцієнти кореляції показників екзистенційної сповненості та 

базисних переконань дівчат юнацького віку 

Складові 

екзистенційної 

сповненості 

Базисні переконання 

в прихильності 

світу 

в осмисленості 

світу   

в цінності та 

значущості 

власного Я 

загальний показник ,353*** ,516*** ,356*** 

самодистанціювання ,202** ,334*** ,189** 

самотрансценденція ,376*** ,444*** ,316*** 

свобода ,320*** ,438*** ,258*** 

відповідальність ,308*** ,490*** ,347*** 

 

За результатами кореляційного аналізу показників екзистенційної 

сповненості та ставлення до себе дівчат юнацького віку визначено, що зі всіма 

складовими екзистенційної сповненості негативно пов’язана закритість 

ставлення до себе, а також самозвинувачення і внутрішня конфліктність. 

Самоприв’язаність негативно корелює зі всіма складовими екзистенційної 

сповненості крім самодистанціювання Самоприйняття не пов’язане лише з 

відповідальністю, тобто, чим більше дівчата юнацького віку приймають себе 

зі всіма недоліками, тим менш вони здатні брати на себе відповідальність за 



126 

закінчення ними же визначених рішень. Інші складові ставлення до себе і 

екзистенційної сповненості корелюють між собою позитивно (табл. 21).  

 

Таблиця 2.21 

Значущі коефіцієнти кореляції показників екзистенційної сповненості та 

ставлення до себе дівчат юнацького віку 

Складові ставлення до 

себе 

Складові екзистенційної сповненості 

1 2 3 4 5 

Закритість -,420*** -,408*** -,353*** -,389*** -,310***

Самовпевненість ,428*** ,375*** ,326*** ,350*** ,441*** 

Самокерування ,352*** ,247*** ,312*** ,294*** ,270*** 

Відображене ставлення  ,602*** ,318*** ,465*** ,502*** ,622*** 

Самоцінність ,502*** ,288*** ,391*** ,482*** ,456*** 

Самоприйняття ,385*** ,209** ,227*** ,262***  

Самоприв’язаність -,559***  -,474*** -,462*** -,400***

Внутрішня конфліктність -,517*** -,360*** -,583*** -,316*** -,371***

Самозвинувачення -,649*** -,478*** -,681*** -,460*** -,521***

Примітка: 1 – загальний показник, 2 – самодистанціювання, 3 – 
самотрансценденція, 4 – свобода, 5 – відповідальність 

 

Усі складові екзистенційної сповненості та осмисленості життя прямо 

корелюють між собою (табл. 2.22).  

Отже, чим більше відчувається повнота життя, відчуваються цінності 

цього життя, здатність приймати відповідальні рішення, впевненість у собі, 

розуміння себе та здатність бути рішучою та відповідальною людиною, тим 

більше смислу життю надають цілі в майбутньому, задоволеність 

самореалізацією, інтерес до процесу життя, відчуття його контрольованості, а 

себе як людини, що здатна контролювати події життя (табл. 2.22).   
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Таблиця 2.22 

Значущі коефіцієнти кореляції показників екзистенційної сповненості та 

смисложиттєвих орієнтацій дівчат юнацького віку 

Смисложиттєві орієнтації Складові екзистенційної сповненості 

1 2 3 4 5 

Загальний показник 

осмисленості життя 

,549*** ,367*** ,611*** ,526*** ,538***

Цілі  ,492*** ,369*** ,585*** ,499*** ,457***

Процес  ,446*** ,330*** ,562*** ,386*** ,442***

Результат ,498*** ,336*** ,588*** ,425*** ,497***

Локус контролю-Я ,547*** ,316*** ,597*** ,526*** ,463***

Локус контролю-життя ,537*** ,316*** ,681*** ,506*** ,518***

Примітка: 1 – загальний показник, 2 – самодистанціювання, 3 – 

самотрансценденція, 4 – свобода, 5 – відповідальність 

 

За результатами кореляційного аналізу показників базисних переконань 

дівчат юнацького віку визначена позитивна кореляція впевненості в 

прихильності світу з впевненістю в його осмисленості, у власній цінності та 

значущості. Отже, дівчата, які переконані, що світ повний смислу вважають 

його добрим та справедливим, де завжди є місце для себе, де Я активний діяч, 

що несе відповідальність за власні дії та рішення. Зменшується орієнтація на 

випадковість у розподілу подій. Перевага переконання, що у світі більше 

добра, ніж зла, а оточуючі люди в своїй більшості є добрими збільшує 

переконання безпечності світу, цінності свого Я, вміння контролювати себе та 

віру в краще (табл. 2.23). 

За результатами кореляційного аналізу показників базисних переконань 

і ставлення до себе дівчат юнацького віку визначено, що зростання 

переконаності в прихильності світу, його осмисленості, у власній цінності 

пов’язано із зменшенням закритості ставлення до себе, внутрішньої 

конфліктності та самозвинувачення. При цьому слабшає і ригідність образу Я 
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дівчат юнацького віку. При цьому із зміцненням базисних переконань зростає 

повага дівчат до себе та їх аутосимпатія. Не визначено лише зв’язку між 

переконаністю в осмисленості світу та самоцінності, що можна пояснити 

глибинним характером останньої (табл. 2.24). 

Таблиця 2.23 

Значущі коефіцієнти кореляції показників базисних переконань дівчат 

юнацького віку 

Базисні переконання в прихильності 

світу 

в осмисленості 

світу   

в цінності та 

значущості 

власного Я 

в прихильності світу 1 ,225*** ,428*** 

в осмисленості світу    1 ,180** 

 

Таблиця 2.24 

Значущі коефіцієнти кореляції показників базисних переконань і 

ставлення до себе дівчат юнацького віку 

Складові ставлення до себе Базисні переконання 

в прихильності 

світу 

в осмисленості 

світу   

в цінності та 

значущості 

власного Я 

Закритість -,212** -,370*** -,210** 

Самовпевненість ,208** ,213** ,139* 

Самокерування ,206** ,279*** ,303*** 

Відображене ставлення  ,295*** ,337*** ,442*** 

Самоцінність ,380***  ,536*** 

Самоприйняття ,327*** ,188** ,546*** 

Самоприв’язаність -,312*** -,344*** -,248*** 

Внутрішня конфліктність -,254*** -,222***  -,277***  

Самозвинувачення -,510*** -,458*** -,428*** 
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За результатами кореляційного аналізу показників базисних переконань 

і смисложиттєвих орієнтацій дівчат юнацького віку виявилося, що 

переконання у прихильності світу та його осмисленості прямо пов’язано зі 

всіма складовими смислу життя. Переконаність у цінності власної особистості 

не корелює з цілями в житті, результативністю життя і загальним показником 

осмисленості житті, що переконує нас у попередньому висновку про 

глибинний сталий характер самоцінності (табл. 2.25).  

Таблиця 2.25 

Значущі коефіцієнти кореляції показників базисних переконань і 

смисложиттєвих орієнтацій дівчат юнацького віку 

Смисложиттєві 
орієнтації 

Базисні переконання 
в прихильності 

світу   
в осмисленості 

світу   
в цінності та 

значущості  

власного Я 
Осмисленість життя ,277*** ,706***  

Цілі  ,280*** ,620***  

Процес  ,188** ,579***  

Результат ,258*** ,579*** ,170* 

Локус контролю-Я ,274*** ,626*** ,151* 

Локус контролю-життя ,327*** ,622*** ,205** 

 

За результатами кореляційного аналізу показників ставлення до себе між 

собою виявилось, що закритість позитивно корелює тільки з внутрішньою 

конфліктністю та самозвинуваченням, а негативно – із самокеруванням. Отже, 

чим менш відчувають себе дівчата юнацького віку здатними керувати собою і 

подіями свого життя, тим більш закритим є їх ставлення до себе (табл. 2.26). 

Самовпевненість позитивно корелює з показниками самокерування, 

відображеного ставлення, самоцінності, самоприйняття та негативно – із 

показниками самоприв’язаності, внутрішньої конфліктності і 

самозвинувачення. Самокерування позитивно корелює з показниками 
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самовпевненості, відображеного ставлення, самоцінності, самоприйняття, а 

негативно – з показниками самоприв’язаності, внутрішньої конфліктності та 

самозвинувачення. Така ж картина спостерігається і у зв’язку з іншими 

складовими ставлення до себе: самокерування, відображеного ставлення, 

самоцінності, самоприйняття. Можна відмітити, що чотири складові 

ставлення до себе протистоять іншим, будучи щільно пов’язаними між собою. 

Це закритість ставлення до себе, самоприв’язаність, внутрішня конфліктність 

і самозвинувачення.   

Таблиця 2.26 

Значущі коефіцієнти кореляції показників ставлення до себе дівчат 

юнацького віку 

Складові 

ставлення до себе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Закритість 1  -,299***     ,241*** ,201** 

Самовпевненість  1 ,218*** ,422*** ,275*** ,234*** -,324*** -,297*** -,365***

Самокерування   1 ,222*** ,207** ,223*** -,231*** -,224***  

Відображене 

ставлення  

   1 ,461*** ,298*** -,485*** -,398*** -,482***

Самоцінність     1 ,629*** -,512*** -,450*** -,537***

Самоприйняття      1 -,425*** -,432*** -,441***

Самоприв’язаність       1 ,511*** ,531***

Внутрішня 

конфліктність 

       1 ,823***

Самозвинувачення         1 

Примітка: 1 – закритість, 2 – самовпевненість, 3 – самокерування, 4 –
відображене ставлення, 5 – самоцінність, 6 – самоприйняття,  7 – 
самоприв’язаність, 8 – внутрішня конфліктність, 9 – самозвинувачення 

 

За результатами кореляційного аналізу усі показники смисложиттєвих 

орієнтацій дівчат юнацького віку корелюють з показниками їх ставлення до 

себе. Позитивні зв’язки визначені між складовими смислу життя і 
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модальностями оціночного ставлення до себе та самоцінності і 

самоприйняттям як модальностями емоційно-ціннісного ставлення (табл. 

2.27). 

Таблиця 2.27 

Значущі коефіцієнти кореляції показників ставлення до себе і 

смисложиттєвих орієнтацій дівчат юнацького віку  

Складові 

ставлення до себе 

Смисложиттєві орієнтації 

Загальний 

показник

Цілі Процес Результат ЛК-Я ЛК-

життя

Закритість -,307*** -,296*** -,196** -,235*** -,271*** -,308***

Самовпевненість ,265*** ,263*** ,178** ,217*** ,262*** ,183** 

Самокерування ,251*** ,251***  ,247*** ,294*** ,185** 

Відображене 
ставлення  

,382*** ,295*** ,292*** ,351*** ,371*** ,359***

Самоцінність ,413*** ,355*** ,305*** ,348*** ,356*** ,382***

Самоприйняття ,332*** ,294*** ,221*** ,302*** ,313*** ,298***

Самоприв’язаність -,402*** -,340*** -,263*** -,360*** -,433*** -,412***

Внутрішня 
конфліктність

-,396*** -,337*** -,354*** -,412*** -,392*** -,466***

Самозвинувачення -,514*** -,478*** -,479*** -,514*** -,507*** -,563***

 

Також визначено, що зі зростанням осмисленості життя зменшується 

закритість ставлення до себе, самоприв’язаність, внутрішня конфліктність і 

самозвинувачення. Відсутнім виявився лише зв’язок процесу життя з 

самокеруванням. 

Отже, чим більше виражена у дівчат задоволеність життям, вміння 

ставити цілі, реалізовувати їх, бути включеним у процес життя та отримувати 

задоволення від нього, бути відповідальним за себе та своє життя, тим більша 

у них впевненість у собі та своїх можливостях, відчуття своєї цінності для себе 

та інших, прийняття себе, такими як є, та менші прив’язаність до усталеного 

уявлення про себе, внутрішня конфліктність і самозвинувачення (табл. 2.27). 
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За результатами кореляційного аналізу визначені тільки позитивні 

кореляції між всіма показниками смисложиттєвих орієнтацій дівчат 

юнацького віку. Отже, збільшення загального показника смисложиттєвих 

орієнтацій очікувано обумовлений зростанням показників за всіма 

смисложиттєвими орієнтаціями, локусом контролю-Я і локусом контролю-

життя (табл. 2.28). 

Таблиця 2.28 

Значущі коефіцієнти кореляції показників смисложиттєвих орієнтацій 

дівчат юнацького віку  

Смисложиттєві 

орієнтації 

Смисложиттєві орієнтації 

Загальний 

показник

Цілі Процес Результат ЛК-Я ЛК-

життя

Осмисленість 

життя 

1 ,904*** ,847*** ,867*** ,902*** ,891***

Цілі   1 ,784*** ,799*** ,884*** ,873***

Процес    1 ,827*** ,781*** ,800***

Результат    1 ,782*** ,780***

Локус контролю-Я     1 ,872***

 

Отже, за результатами кореляційного аналізу визначені чисельні зв’язки 

окремих складових суб’єктності між собою. Для уточнення отриманих 

закономірностей та аналізу цілісної картини структури суб’єктності дівчат 

юнацького віку був проведений факторний аналіз, який дозволяє виявити 

скриті, більш загальні закономірності, що лежать в основі групування даних.  

У результаті використання критерію адекватності вибірки Кайзера-

Мейєра-Олкіна була встановлена прийнятна адекватність застосовності 

факторного аналізу до значень даної вибірки (значення критерію дорівнює 

0,829). У результаті використання критерію сферичності Бартлетта було 

встановлено, що дані прийнятні для проведення з ними процедури факторного 

аналізу (значення p≤0,001).  
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Було проведено факторний аналіз методом головних компонент з 

подальшим варімакс-обертанням. Найбільш наближеним до «простої 

структури» і найкраще інтерпретованим виявилося чотирифакторне рішення, 

що підтверджено характером графіку кам’янистого осипу. Отже, було 

виділено чотири фактори, сукупна дисперсія яких становить 52,532 %. 

Перший фактор пояснює 20,034 % загальної дисперсії, другий фактор – 14,286 

%, третій фактор – 12,255 %, четвертий фактор – 5,957 %. При інтерпретації 

одна змінна розглянута в структурі одразу двох факторів, оскільки різниця між 

навантаженням змінних  склала менше 0,2 [67, с. 271] і змістовно вона могла 

бути проінтерпретована у взаємозв’язку з іншими показниками, що увійшли 

до певного фактору. При інтерпретації враховувалися змінні з факторним 

навантаженням не менше 0,5. Результати факторизації даних представлені в 

табл. 2.29. 

За першим фактором, що виявився біполярним, найбільше навантаження 

має показник автономної каузальної орієнтації. До нього також із позитивним 

знаком увійшли такі змінні, як екзистенціальна сповненість, осмисленість 

життя, базисне переконання в осмисленості світу, системна рефлексія, 

відображене ставлення до себе, а з негативним – самозвинувачення, 

безособова каузальна орієнтація, закритість ставлення до себе, 

самоприв’язаність.  

Отже, фактор відображає дві тенденції. Відповідно першої тенденції 

спостерігається розвинута внутрішня мотивація, здатність приймати рішення 

у відповідності до власних потреб і переживати почуття самодетермінації та 

компетентності, переживання осмисленості власного життя та евдемонічного 

щастя, заснованого на відчутті внутрішньої згоди та цілісності, відповідності 

рішень і вчинків власній сутності, переконаність в осмисленості світу, 

здатність аналізувати проблемну ситуацію з урахуванням всіх альтернатив, 

включаючи як полюс об’єкта, так і полюс суб’єкта, відкритість власним 

переживанням, глибоке самоусвідомлення, внутрішня чесність, критичність 

щодо себе за наявності потреби змінюватися у відповідності до власних 
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ідеалів, уявлення суб’єкта про те, що його особистість, діяльність, поведінка 

здатні викликати в інших повагу, симпатію та схвалення.  

Таблиця 2.29 

Результати факторного аналізу суб’єктності дівчат юнацького віку 

Показники  Фактори 
1 2 3 4 

Автономна каузальна орієнтація ,834    

Екзистенціальна сповненість ,742    

Осмисленість життя ,736    

Базисне переконання в осмисленості світу ,682    

Системна рефлексія ,661    

Самозвинувачення  -,612  -,524  

Безособова каузальна орієнтація -,551    

Закритість ставлення до себе -,542    

Відображене самоставлення ,530    

Самоприв’язаність  -,505    

Планомірність  ,788   

Самоорганізація  ,772   

Орієнтація на теперішнє  ,743   

Самокерування  ,743   

Цілеспрямованість  ,700   

Наполегливість  ,646   

Базисне переконання у власній цінності   ,800  

Самоцінність   ,777  

Самоприйняття   ,756  

Базисне переконання в прихильності світу   ,606  

Зовнішня каузальна орієнтація    ,802

Самовпевненість    ,580
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Протилежна тенденція відображає схильність до самозвинувачення, 

коли особа ставить собі за провину власні невдачі та недоліки, 

концентруючись на цьому, схильність до автоматичної поведінки, 

безпорадність, переконаність у негативному ставленні з боку навколишніх, 

конформність, недостатня рефлексія уявлень та переживань щодо власної 

особистості, прив’язаність  до неадекватного образу «Я». Виходячи зі змісту 

фактору, він отримав назву «Автономність».  

За другим фактором найбільше навантаження має показник 

планомірності. До нього також увійшли з позитивним знаком такі змінні, як 

самоорганізація, орієнтація на теперішнє, самокерування, цілеспрямованість, 

наполегливість. Враховуючи те, що фактор утворений змінними, які є 

складовими організації діяльності, а також змінною самокерування, яка 

відображає уявлення суб’єкта про себе як основне джерело власної активності 

та її результатів щодо діяльності, поведінки, власної особистості, він отримав 

назву «Самоорганізація поведінки та діяльності».  

До третього фактору, що виявився біполярним, з позитивним знаком 

увійшли  такі змінні, як базисне переконання у власній цінності та значущості, 

самоцінність, самоприйняття, базисне переконання у прихильності світу та 

доброті людей, а з негативним – змінна самозвинувачення. Отже, фактор 

відображає дві тенденції. Перша тенденція відображає переживання власної 

цінності та прийняття себе, переконаність у прихильності світу та доброті 

людей, у власній цінності та значущості. Відповідно протилежній тенденції 

спостерігається схильність до самозвинувачення як прояв негативного 

ставлення до себе, сумніви в цінності та значущості власної особистості, у 

прихильності оточуючого світу та доброті людей, складність прийняття в собі 

як позитивних, так і негативних якостей. Виходячи з наповнення та змісту 

фактору, він отримав назву «Ставлення до себе та світу».  

Четвертий фактор утворений змінними зовнішньої каузальної орієнтації 

та самовпевненості. Зміст фактору відображає механізм підтримки високого 

рівня впевненості в собі за рахунок досягнення успіху, що має виразні 
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зовнішні показники та може отримати схвалення навколишніх, що обумовило 

його назву «Зовнішньо-каузальна самовпевненість».   

Отже, структура суб’єктності дівчат юнацького віку представлена 

чотирма факторами: «Автономність», «Самоорганізація поведінки та 

діяльності», «Ставлення до себе та світу», «Зовнішньо-каузальна 

самовпевненість». 

 

2.4 Представленість ставлення до власної зовнішності в структурі 

суб’єктності дівчат юнацького віку 

 

За результатами проведеного кореляційного аналізу, що передбачав 

вивчення взаємозв’язків складових ставлення до власної зовнішності дівчат 

юнацького віку та їх суб’єктності, було визначено значну кількість значущих 

кореляцій (табл. А.1, додаток А). 

Визначено, що показник задоволеності зовнішністю позитивно корелює 

з усіма складовими сенсу життя (цілями, процесом, результатом, локусом 

контролю-Я і локусом контролю-життя, загальним показником осмисленості 

життя), з усіма показниками екзистенціальної сповненості (загальним 

показником, самодистанціюванням, самотрансценденцією, свободою 

прийняття рішень, відповідальністю за їхню реалізацію), а також  із базисними 

переконаннями в прихильності світу та доброті людей, осмисленості світу, 

власній цінності.   

Задоволеність зовнішністю також позитивно пов'язана з такими 

показниками суб'єктності, як автономна каузальна орієнтація, системна 

рефлексія, планомірність, цілеспрямованість, наполегливість у досягненні 

мети, орієнтація на теперішнє, самовпевненість, самокерування, відображене 

самоставлення, самоцінність, самоприйняття. Негативні кореляції виявлені 

між показниками задоволеності зовнішністю і показниками безособової 

каузальної орієнтації, квазірефлексії, а також такими складовими 



137 

самоставлення, як закритість, самоприв’язаність, внутрішня конфліктність і 

самозвинувачення.  

Показник стурбованості зовнішністю негативно корелює з усіма 

складовими сенсу життя й екзистенціальної сповненості окрім свободи, а 

також з показниками автономної каузальної орієнтації, системної рефлексії, 

інтроспекції, планомірності, здатності використовувати зовнішні засоби для 

вирішення певних завдань, самовпевненості, самокерування, базисних 

переконань в осмисленості світу та власній цінності і значущості. Позитивні 

кореляції виявлені між стурбованістю зовнішністю й показниками зовнішньої 

каузальної орієнтації, закритості ставлення до себе, внутрішньої 

конфліктності (табл. А.1, додаток А). 

Показник прагнення до вдосконалювання своєї зовнішності негативно 

корелює з усіма складовими сенсу життя, екзистенціальної сповненості, 

базисними переконаннями в прихильності світу, осмисленості світу, власній 

цінності. Прагнення до вдосконалювання своєї зовнішності також негативно 

пов'язане з такими показниками суб'єктності, як автономна каузальна 

орієнтація, системна рефлексія, відображене самоставлення, самоцінність, 

самоприйняття. Водночас прагнення до вдосконалювання зовнішності 

позитивно корелює з безособовою каузальною орієнтацією, інтроспецією та 

квазірефлексією, орієнтацією на теперішнє, закритістю ставлення до себе, 

самоприв’язаністю, внутрішньою конфліктністю, самозвинуваченням (табл. 

А.1, додаток А). 

Показник самооцінки обличчя позитивно корелює із усіма складовими 

смислу життя й екзистенціальної сповненості. Виявилось, що із зростанням 

самооцінки обличчя збільшується переконаність у прихильності світу і 

доброті людей, осмисленості світу, цінності власного «Я». Також самооцінка 

обличчя прямо пов’язана з показниками автономної каузальної орієнтації, 

системної рефлексії, планомірності та цілеспрямованості діяльності, 

наполегливості в досягненні мети, здатності до використання зовнішніх 

засобів організації діяльності, самовпевненості, самокерування, 
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відображеного самоставлення, самоцінності, самоприйняття. Показник 

самооцінки обличчя негативна корелює з показниками безособової каузальної 

орієнтації, квазірефлексії, закритості ставлення до себе, самоприв’язаності, 

внутрішньої конфліктності й самозвинувачення (табл. А.1, додаток А). 

Показник самооцінки тіла позитивно корелює із усіма складовими 

смислу життя й екзистенціальної сповненості, базисними переконаннями в 

прихильності світу, осмисленості світу й власній цінності. Крім того визначені 

позитивні кореляційні зв’язки самооцінки тіла з показниками автономної 

каузальної орієнтації, системної рефлексії, планомірності та наполегливості в 

досягненні мети, самовпевненості, самокерування, відображеного 

самоставлення, самоцінності, самоприйняття. Водночас зниження самооцінки 

тіла супроводжується зростанням показників безособової каузальної 

орієнтації, квазірефлексії, закритості ставлення до себе, самоприв’язаності, 

внутрішньої конфліктності й самозвинувачення (табл. А.1, додаток А).  

Показник самооцінки оформлення свого зовнішнього вигляду (зачіски, 

одягу, прикрас, косметики) позитивно корелює з показниками автономної 

каузальної орієнтації,  планомірності та цілеспрямованості діяльності, 

наполегливості в досягненні мети,  здатності до використання зовнішніх 

засобів організації діяльності,  часової орієнтації на сьогодення. Також 

виявилось, що зростання самооцінки оформлення свого зовнішнього вигляду 

супроводжується зростанням показників самовпевненості, самокерування, 

відображеного ставлення, цілей в житті, результату життя, локусу контроля-

Я, базисного переконання у осмисленості світу. Водночас зростання 

самооцінки  оформлення свого зовнішнього вигляду супроводжується 

зниженням безособової каузальної оріжнтації, самозвинувачення (табл. А.1, 

додаток А). 

Показник самооцінки власної виразної поведінки (жестів, міміки, 

пантоміміки, природності, сексуальності, жіночності) позитивно корелює з 

показниками автономної та зовнішньої каузальної орієнтації, схильності до 

фіксації на заздалегідь запланованій структурі організації подій у часі, на 
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чіткому розкладі, самоорганізації діяльності, свободи, відповідальності,, 

базисного переконання в прихильності світу і доброті людей. Також 

самооцінка власної виразної поведінки прямо пов’язана з показниками 

самовпевненості і відображеного ставлення, а обернено – із показниками 

самоприв’язаність, внутрішньої конфліктності і самозвинувачення (табл. А.1, 

додаток А). 

Самооцінка відповідності власної зовнішності віку позитивно корелює з 

усіма складовими сенсу життя й екзистенціальної сповненості (окрім 

самодистанціювання). Позитивні кореляції виявлені також між показником 

самооцінки відповідності власної зовнішності віку й базисними 

переконаннями в прихильності і осмисленості світу, у власній цінності й 

значимості. Підвищення самооцінки відповідності власної зовнішності віку 

супроводжується підвищенням показників автономної каузальної орієнтації, 

системної рефлексії, наполегливості, самовпевненості, відображеного 

самоставлення, самоцінності та самоприйняття, але зниженням показників 

безособової каузальної орієнтації, квазірефлексії, самоприв’язаності, 

внутрішньої конфліктності та самозвинувачення (табл. А.1, додаток А). 

Самооцінка відповідності власної зовнішності статусу позитивно 

корелює зі всіма складовими смислу життя, з усіма складовими 

екзистенціальної сповненості (окрім самодистанціювання), базисними 

переконаннями в прихильності та осмисленості світу, у власній цінності та 

значущості, з показниками автономної каузальній орієнтації, системній 

рефлексії, планомірності і цілеспрямованості діяльності, наполегливості у 

досягненні мети, самовпевненості, самокерування, відображеного 

самоставлення, самоцінності, самоприйняття. Негативно самооцінка 

відповідності власної зовнішності статусу корелює з самоприв’язаністю, 

внутрішньою конфліктністю і самозвинуваченням (табл. А.1, додаток А).  

Самооцінка зовнішності, відображеної на фотографіях, у відео, у 

дзеркалі, у вітринному склі позитивно пов’язана зі всіма складовими смислу 

життя та екзистенційної сповненості (окрім самодистанціювання), із 
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показниками автономної каузальної орієнтації, системної рефлексії, 

цілеспрямованості. Також виявилось, що зростання самооцінки відображеної 

зовнішності відбувається на тлі зростання показників самокерування, 

здатності довіряти власним почуттям, співчувати іншим, орієнтуватися на 

ціннісні основи світу, переконаності у власній цінності і значущості, в 

осмисленості світу. Водночас зростання самооцінки відображеної зовнішності 

супроводжується зниженням показників самоприв’язаності, внутрішньої 

конфліктності і самозвинувачення (табл. А.1, додаток А).  

Чим більш позитивним видається дівчатам вплив зовнішності на якість 

їх життя, чим менше вони піддані тиску культурно нав’язаних стандартів щодо 

власної зовнішності, тим більш високими є у них показники усіх складових 

екзистенціальної сповненості (окрім самодистанціювання) та осмисленості 

життя, тим більш вираженими є базисні переконання в прихильності і 

осмисленості світу, власній цінності. Показник позитивності впливу 

зовнішності на якість життя також прямо корелює з показниками 

самовпевненості, відображеного самоставлення, самоцінності, 

самоприйняття, а обернено – з показниками безособової каузальної орієнтації, 

самоприв’язаності, внутрішньої конфліктності і самозвинувачення (табл. А.1, 

додаток А). 

Незадоволеність власною зовнішністю в контексті певних життєвих 

ситуацій виявилася обернено пов’язаною з усіма складовими смислу життя та 

екзистенціальної сповненості, базисними переконаннями в прихильності 

світу, в осмисленості світу, у власній цінності та значущості, 

цілеспрямованістю, планомірністю і наполегливістю в досягненні цілей, 

автономною каузальною орієнтацією, системною рефлексією, 

самовпевненістю і відображеним самоставленням. Водночас виявилось, що 

чим частіше дівчата переживають незручність з приводу своєї зовнішності в 

різноманітних ситуаціях, тим вищими у них є показники зовнішньої та 

безособової каузальної орієнтації, інтроспеції та квазірефлексії, закритості 
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ставлення до себе, самоприв’язаності, внутрішньої конфліктності, 

самозвинувачення (табл. А.1, додаток А).  

Ріст невдоволеності власним тілом супроводжується зниженням проявів 

автономної каузальної орієнтації, системної рефлексії, цілеспрямованості, 

планомірності і наполегливості в досягненні цілей, зниженням показників 

самовпевненості, самокерування, відображеного самоставлення, 

самоприйняття, а також базисних переконань у прихильності світу, 

осмисленості світу, у власній цінності та значущості. Чим більш виражена 

невдоволеності дівчат власним тілом, тим нижчими є показники всіх 

складових смислу життя та екзистенційної сповненості. Водночас 

незадоволеність власним тілом прямо корелює з безособовою каузальною 

орієнтацією, інтроспекцією і квазірефлексією, закритістю самоставлення, 

самоприв’язаністю, внутрішньою конфліктністю і самозвинуваченням (табл. 

А.1, додаток А). 

Для отримання більш узагальненої картини зв’язку  ставлення до 

зовнішності і суб’єктності дівчат юнацького віку були визначені кореляції 

складових ставлення до зовнішності з компонентами суб’єктності, 

отриманими за результатами факторного аналізу. Усі значущі кореляції (на 

рівні p<0,05 та вище) відображені у таблиці  2.30.  

Задоволеність зовнішністю прямо корелює з факторами «Автономність» 

і «Ставлення до себе та світу». Із цими ж факторами також прямо корелюють 

такі складові ставлення до зовнішності, як самооцінка обличчя та тіла, 

самооцінка відповідності зовнішності віку, відображена зовнішність, вплив 

зовнішності на якість життя, а обернено – прагнення до вдосконалення 

зовнішності,  загальна незадоволеність  зовнішністю.  

Отже, зростання рівня автономності та позитивності ставлення до себе і 

до світу у дівчат юнацького віку супроводжується зростанням задоволеності 

зовнішністю, самооцінки обличчя, тіла, відповідності зовнішності віку, 

відображеної зовнішності, підвищенням незалежності від культурно 
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нав’язаних стандартів краси, зниженням загальної незадоволеності  

зовнішністю і прагнення до її вдосконалення. 

Таблиця 2.30 

Кореляції факторів суб’єктності дівчат юнацького віку зі складовими їх 

ставлення до власної зовнішності 

Складові ставлення до зовнішності Компоненти суб’єктності 

І II III IV 

Задоволеність зовнішністю ,547***  ,355***  

Стурбованість зовнішністю -,216**  -,135* ,473***

Прагнення до вдосконалення 

зовнішності 

-,455***  -,254***  

Самооцінка обличчя ,545***  ,383***  

Самооцінка тіла  ,520***  ,300***  

Самооцінка оформлення зовнішності  ,371***  ,135* 

Самооцінка виразної поведінки ,145*  ,157* ,271***

Самооцінка відповідності зовнішності 
віку 

,432***  ,414***  

Самооцінка відповідності зовнішності 
статусу 

,190**  ,476*** ,215** 

Відображена зовнішність ,284***  ,167*  

Вплив зовнішності на якість життя ,220***  ,363***  

Ситуаційна незадоволеність 

зовнішністю 

-,623***    

Загальна незадоволеність зовнішністю -,500***  -,156*  

 

Самооцінка виразної поведінки та самооцінка відповідності зовнішності 

статусу також прямо корелюють з факторами «Автономність» і «Ставлення до 

себе та світу», але крім того дані складові ставлення до зовнішності також 

прямо пов’язані з фактором «Зовнішньо-каузальна самовпевненість».  

Отже, більш висока самооцінка виразної поведінки і відповідності 

зовнішності статусу дівчат юнацького віку передбачає не тільки більш 
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високий рівень автономності, позитивності ставлення до себе і світу, але й 

більш виразний зовнішній локус каузальності, який пов'язаний у юнок із 

переживанням впевненості в собі, власній ефективності. 

Стурбованість зовнішністю обернено пов’язана з факторами  

«Автономність» і «Ставлення до себе та світу», а прямо – із фактором 

«Зовнішньо-каузальна самовпевненість». Виходячи з цього, стурбованість 

зовнішністю зростає при зниженні здатності  до самодетермінованої поведінки 

та позитивності ставлення до себе і світу.   

Обернено пов’язаною з фактором автономності виявилась і ситуаційна 

незадоволеність зовнішністю. Отже, зі зниженням автономності у дівчат 

юнацького віку збільшується кількість ситуацій, в яких вони почувають себе 

незручно через власну зовнішність.   

Самооцінка оформлення власної зовнішності прямо корелює з 

факторами «Самоорганізація особистості» і «Зовнішньо-каузальна 

самовпевненість». Отже, більш висока самооцінка оформлення власної 

зовнішності у дівчат юнацького віку сполучається з більш високим рівнем 

самоорганізації діяльності, переживання самокерування власною поведінкою, 

емоційними проявами, внутрішніми станами, переживання власної 

ефективності, що потребує зовнішнього підтвердження.   

Важливим при вивченні структурних особливостей суб’єктності та 

ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку ми вважали визначення 

базових елементів структури, які розглядаються як найбільш важливі для її 

організації якості, відповідальні за реалізацію певного процесу та отримання 

певного результату. У дослідженнях О. А. Карпова, М. В. Башкіна, 

Н. Г. Терещенко, під базовими розуміються елементи структури, на базі яких 

структуруються всі інші елементи. Базові елементи мають у структурі 

найбільшу «вагу» [14; 41; 83]. 

Структурна вага кожного елемента підраховується за формулою (1):  

СВ = Σ (Σ an) + (Σ am), 
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де СВ – структурна вага елемента; a – коефіцієнт значущості зв’язку;  n 

– кількість значущих позитивних кореляційних зв’язків елементу; m – 

кількість значущих негативних кореляційних зв’язків елементу; Σ – знак 

алгебраїчної суми [41, с. 448]. 

Матриці інтеркореляцій, за якими обчислювалася структурна вага, 

містяться в табл. А.1–А.5 Додатку А, а показники структурної ваги всіх 

елементів структури суб’єктності та ставлення до зовнішності дівчат 

юнацького віку представлені в табл. В.1 Додатку В.  

Аналіз даних, отриманих за результатами розрахунків і ранжування, 

дозволяє виділити в якості базових 10 елементів структури суб’єктності. Серед 

зазначених елементів представлені як суб’єктні характеристики 

(смисложиттєві орієнтації: задоволеність самореалізацією, локус контролю-Я 

та локус контролю-життя; модальності ставлення до себе: відображене 

ставлення, самоприв’язаність, самозвинувачення; системна рефлексія; 

автономна каузальна орієнтація), так і параметри ставлення до зовнішності 

(задоволеність зовнішністю, самооцінка обличчя).  

При цьому слід зазначити, що структурна вага більшості з виявлених 

базових елементів визначається переважно кількістю та значущістю 

позитивних кореляційних зв’язків, а структурна вага таких базових елементів, 

як самозвинувачення та самоприв’язаність переважно обумовлена кількістю 

негативних зв’язків і їхньою значущістю (табл. В.1 Додатку В). Як зазначають 

у своїх дослідженнях О. А. Карпов, М. В. Башкін, Н. Г. Терещенко, елемент 

структури, що утворює сильні позитивні зв’язки, виконує функцію об’єднання 

структури, її інтеграції, забезпечення її цілісності, міцності та стабільності. 

Якщо структурна вага переважно визначається кількістю та значущістю  

негативних зв’язків, то такий елемент призводить до дезінтеграції структури, 

надає їй рихлості, рухливості, нестабільності [14; 41; 83]. 

Отже, дезінтегруючу роль в структурі суб’єктності виконують складові 

ставлення до себе: самозвинувачення як модальність негативного ставлення 

до себе, а також самоприв’язаність, що відображає ригідність уявлень 
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особистості про себе, прив’язаність до неадекватного образу себе, небажання 

змінюватися. Цілісність структури, її стабільність, стійкість до зовнішнього 

впливу забезпечують такі елементи, як задоволеність самореалізацією, локус 

контролю-Я та локус контролю-життя, відображене ставлення до себе, 

системна рефлексія, автономна каузальна орієнтація, задоволеність 

зовнішністю, самооцінка обличчя. 

 

2.5 Особливості структурної організації ставлення до зовнішності та 

суб’єктності дівчат юнацького віку з різним співвідношенням 

задоволеності і стурбованості зовнішністю 

 

2.5.1. Результати аналітичного рівня структурно-психологічного 

аналізу. Визначення груп досліджуваних із різним співвідношенням 

задоволеності і стурбованості власною зовнішністю здійснювалось із 

використанням методики В.О. Лабунської та О. В. Капітанової «Ставлення до 

свого зовнішнього вигляду: задоволеність, стурбованість». Результати, 

отримані за шкалами «Задоволеність зовнішнім виглядом» і «Стурбованість 

зовнішнім виглядом» даної методики, були піддані процедурі кластерізації за 

методом k-середніх, що дозволило визначити чотири групи досліджуваних із 

різним співвідношенням задоволеності і стурбованості власною зовнішністю 

(табл. 2.31). 

Досліджувані, що увійшли до першої групи, характеризуються високим 

і середнім рівнем задоволеності та низьким рівнем стурбованості власною 

зовнішністю. Дана група складає 38,50 %  вибірки. Досліджувані другої групи 

(18,31 % вибірки) характеризуються низьким рівнем задоволеності та середнім 

і високим рівнем стурбованості власною зовнішністю. До третьої групи 

(27,23 % вибірки) увійшли досліджувані з середнім рівнем задоволеності та 

середнім рівнем стурбованості власною зовнішністю. 

Досліджувані четвертої групи (15,96 % вибірки) характеризуються 

середньо-низьким рівнем задоволеності та стурбованості власною 
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зовнішністю. Визначенні в нашому дослідженні групи дівчат юнацького віку 

з різним співвідношенням задоволеності і стурбованості зовнішністю 

підтверджують дані щодо можливості одночасного переживання 

задоволеності зовнішнім виглядом і стурбованості ним [40; 62].  

Таблиця 2.31 

Усереднені показники задоволеності і стурбованості власною 

зовнішністю за групами дівчат юнацького віку з різним їх 

співвідношенням 

Групи дівчат юнацького віку Задоволеність 
зовнішністю 

Стурбованість 
зовнішністю 

Задоволені нестурбовані 

зовнішністю 

6,36 2,95 

Незадоволені стурбовані 

зовнішністю 

2,51 6,89 

Середньо задоволені та 

середньо стурбовані 

зовнішністю 

5,84 5,18 

Незадоволені і нестурбовані 

зовнішністю 

3,17 3,75 

 

Між групами дівчат із різним співвідношенням задоволеності та 

стурбованості зовнішністю визначені суттєві відмінності за всіма показниками 

ставлення до зовнішності (табл. 2.32).  

Задоволені зовнішністю дівчата порівняно з невдоволеними 

відрізняються більш високими показниками оцінки власного обличчя, тіла, 

відповідності своєї зовнішності віку та статусу, більш позитивним ставленням 

до власного тіла, меншим впливом ситуативних чинників на задоволеність 

зовнішністю. Водночас, за групою задоволених стурбованих зовнішністю 

дівчат отримані нижчі показники оцінки відображеної зовнішності порівняно 

з задоволеними нестурбованими дівчатами. Показники оцінки виразної 
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поведінки за групою задоволених стурбованих зовнішністю дівчат найвищі 

серед чотирьох груп досліджуваних. 

Стурбовані зовнішністю дівчата, як задоволені, так і невдоволені нею, 

демонструють більш виразне прагнення до удосконалення зовнішності. 

Таблиця 2.32 

Показники ставлення до власної зовнішності дівчат із різним 

співвідношенням задоволеності і стурбованості зовнішністю 

Складові ставлення до власної 

зовнішності 

Групи дівчат p 

1 2 3 4  

Прагнення до удосконалення 

зовнішності  

1,29 4,45 3,69 2,25 ,000

Самооцінка обличчя 8,19 5,74 7,99 5,71 ,000

Самооцінка тіла 8,33 5,56 8,14 5,72 ,000

Самооцінка оформлення зовнішності 7,54 7,81 7,29 6,24 ,003

Самооцінка виразної поведінки 7,53 7,51 8,04 6,17 ,000

Самооцінка відображеної зовнішності 7,92 5,69 6,97 6,08 ,000

Самооцінка відповідності зовнішності 

віку  

8,49 5,69 8,59 4,82 ,000

Самооцінка відповідності зовнішності 

статусу 

8,33 7,59 8,32 5,09 ,000

Вплив зовнішності на якість життя 1,78 0,76 1,71 1,59 ,000

Ситуативна незадоволеність 

зовнішністю 

0,61 1,65 1,08 1,21 ,000

Загальна незадоволеність зовнішністю 3,91 6,67 4,93 6,06 ,000

Примітка: 1 – задоволені нестурбовані зовнішністю дівчата, 2 – незадоволені 
стурбовані зовнішністю дівчата, 3 – середньо задоволені та стурбовані 
зовнішністю дівчата, 4 –  незадоволені і нестурбовані зовнішністю дівчата 

 

За групами невдоволених зовнішністю дівчат за більшістю показників 

ставлення до зовнішності отримані нижчі значення порівняно з дівчатами, що 

задоволені власною зовнішністю. Представниці даних груп більш негативно 
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ставляться до свого обличчя, тіла, на їх ставлення до зовнішності більший 

вплив чинять ситуаційні фактори порівняно з задоволеними зовнішністю 

ровесницями. Але слід зазначити, що невдоволені та стурбовані зовнішністю 

дівчата вище за представниць інших груп оцінюють оформлення власної 

зовнішності, ситуаційний вплив на ставлення до зовнішності за даною групою 

є найсуттєвішим. Крім того дівчата цієї групи найбільш схильні слідувати 

стандартам краси, нав’язаним ззовні. 

Отримані результати можна пояснити, виходячи з даних, у відповідності 

до яких стурбованість зовнішнім виглядом виникає у людини в зв’язку з 

припущенням про негативне враження, яке певні компоненти її зовнішнього 

вигляду можуть справити на інших людей в ситуації взаємодії [27; 40]. 

Визначені у стурбованих дівчат найвищі самооцінки оформлення зовнішності, 

власної виразної поведінки на тлі порівняно знижених самооцінок 

відображеної зовнішності можна розцінювати як прояв компенсаторних 

механізмів, які дозволяють знизити рівень тривоги в очікуванні оцінок 

зовнішності від інших.   

Показники автономної каузальної орієнтації виявилися вищими в групах 

задоволених зовнішністю юнок, як стурбованих, так і нестурбованих власною 

зовнішністю (табл. 2.33).  

Найвищий рівень автономної каузальної орієнтації визначений за 

групою задоволених і нестурбованих власною зовнішністю дівчат. Отже, саме 

у представниць даної групи найбільш виражена тенденція сприймати локус 

каузальності як внутрішній, приймати рішення на основі усвідомлення 

власних потреб і аналізу необхідної інформації щодо стану середовища, що в 

підсумку викликає почуття самодетермінації та компетентності.  

Зовнішня каузальна орієнтація виявилась вищою в групах стурбованих 

зовнішністю юнок незалежно від рівня задоволеності ним. Отже, поведінка 

представниць даних груп значно більш залежна від фактору соціальної 

бажаності, орієнтації на зовнішні норми та вимоги референтних груп, якщо 
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порівнювати з іншими двома групами, представниці яких виявляють меншу 

стурбованість зовнішністю.  

Таблиця 2.33 

Відмінності показників каузальних орієнтацій і рефлексивних процесів 

за групами дівчат із різним співвідношенням задоволеності і 

стурбованості зовнішністю 

Показники каузальних 

орієнтацій і рефлексивних 

процесів 

Групи дівчат F p 

1 2 3 4 

Автономна каузальна орієнтація 69,06 58,89 66,83 58,32 16,26 ,000 

Зовнішня каузальна орієнтація 44,62 51,82 50,28 41,09 9,29 ,000 

Безособова каузальна орієнтація 32,09 34,92 33,74 37,59 3,88 ,010 

Системна рефлексія 39,68 35,33 38,34 34,18 19,77 ,000 

Інтроспекція 21,22 19,49 18,59 21,53 3,37 ,020 

Квазірефлексія 21,39 24,38 23,24 20,55 5,88 ,001 

Примітка: 1 – задоволені нестурбовані зовнішністю дівчата, 2 – незадоволені 
стурбовані зовнішністю дівчата, 3 – середньо задоволені та стурбовані 
зовнішністю дівчата, 4 –  незадоволені і нестурбовані зовнішністю дівчата 

 

Безособова каузальна орієнтація виявилась вищою в групі дівчат, що 

характеризуються середньо-низьким рівнем задоволеності та стурбованості 

зовнішнім виглядом. Отже, дівчата даної групи більш схильні до  автоматичної 

та безпорадної поведінки, що демонструє мінімум самодетермінації. 

Формування безособової каузальної орієнтації відбувається під впливом 

досвіду особистості, згідно якого середовище не реагує на її дії [33].  

Більш високий рівень системної рефлексії, що дозволяє відображати 

ситуацію взаємодії у всіх її аспектах, включаючи полюси суб’єкта, об’єкта й 

альтернативні можливості, визначений за групою задоволених нестурбованих 

і дещо меншою мірою за групою задоволених стурбованих зовнішністю 

дівчат. В обох групах дівчат, що характеризуються середнім і високим рівнем 

стурбованості зовнішністю, визначено найвищі показники квазірефлексії, що 
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відображає схильність до роздумів про об’єкти, які не стосуються актуальної 

життєвої ситуації, певний захисний відхід у сторонні міркування. У цих же 

групах спостерігається найнижчий рівень інтроспекції, при якій фокусом 

уваги стають власні внутрішні стани, переживання, процеси. Найвищий рівень 

інтроспекції та найнижчий рівень системної рефлексії та квазірефлексії 

визначений за групою невдоволених і нестурбованих зовнішністю дівчат. 

Отже, дівчата даної групи найменш орієнтовані на дію. Вони зосереджені на 

власному внутрішньому світі та мають складності при необхідності 

подивитися на себе відсторонено, але при цьому не схильні до 

необґрунтованих фантазій, що можуть виступати формою психологічного 

захисту через відхід від неприємної ситуації, реальне вирішення якої не 

вбачається. 

При порівнянні показників самоорганізації діяльності за групами дівчат 

із різним ставленням до власної зовнішності визначено суттєві відмінності за 

планомірністю діяльності, наполегливістю, самоорганізацією та орієнтацією 

на теперішнє (табл. 2.34).  

Таблиця 2.34 

Відмінності показників самоорганізації діяльності за групами дівчат із 

різним співвідношенням задоволеності/стурбованості зовнішністю 

Складові самоорганізації 

діяльності 

Групи дівчат F p 

1 2 3 4   

Планомірність 20,26 18,36 17,07 15,82 6,18 ,000 

Цілеспрямованість 35,71 34,74 34,68 31,18 2,21 ,088 

Наполегливості 24,43 20,51 23,64 19,29 4,85 ,003 

Фіксація 21,96 22,95 20,28 20,38 2,41 ,068 

Самоорганізація 11,89 10,95 9,24 8,97 5,21 ,002 

Орієнтація на теперішнє 8,99 9,21 9,10 5,98 8,72 ,000 

Примітка: 1 – задоволені нестурбовані зовнішністю дівчата, 2 – незадоволені 
стурбовані зовнішністю дівчата, 3 – середньо задоволені та стурбовані 
зовнішністю дівчата, 4 –  незадоволені і нестурбовані зовнішністю дівчата 
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Найвищі показники планомірності, наполегливості й самоорганізації 

визначені за групою задоволених і нестурбованих зовнішністю дівчат, а 

найнижчі – за групою незадоволених і нестурбованих зовнішністю дівчат. 

Схильність до фіксації на подіях сьогодення більш характерна для 

стурбованих зовнішністю дівчат, незважаючи на рівень задоволеності 

зовнішністю, а схильність більш цінувати минуле або майбутнє порівняно із 

теперішнім, більш характерна для дівчат, що незадоволені і нестурбовані 

власною зовнішністю.  

За всіма складовими екзистенційної сповненості більш високі значення 

отримані за групами задоволених власною зовнішністю дівчат порівняно з 

ровесницями, що незадоволені власним зовнішнім виглядом (табл. 2.35). При 

цьому задоволені та стурбовані зовнішністю дівчата дещо поступаються 

дівчатам, які демонструють меншу стурбованість.  

Таблиця 2.35 

Відмінності показників екзистенційної сповненості за групами дівчат із 

різним співвідношенням задоволеності/ стурбованості зовнішністю 

Показники екзистенційної 

сповненості 

Групи дівчат F p 

1 2 3 4 

Загальний показник 
екзистенційної сповненості 

217,5 181,3 208,4 172,8 22,47 ,000 

Самодистанціювання 33,62 29,56 32,14 29,41 4,94 ,002 

Самотрансценденція 74,82 61,67 71,76 59,88 25,15 ,000 

Свобода 50,17 42,10 48,93 39,50 13,99 ,000 

Відповідальність 58,48 48,03 55,52 43,71 19,34 ,000 

Примітка: 1 – задоволені нестурбовані зовнішністю дівчата, 2 – незадоволені 
стурбовані зовнішністю дівчата, 3 – середньо задоволені та стурбовані 
зовнішністю дівчата, 4 –  незадоволені і нестурбовані зовнішністю дівчата 

 

Отже, можна зазначити, що задоволені власною зовнішністю дівчата 

порівняно з незадоволеними, характеризуються більш вираженою здатністю 

сприймати життєві ситуації та себе, дистанціюючись від власних афектів, 
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бажань, упереджень, здатністю приймати виважені рішення з урахуванням 

власних потенцій, важливих для себе можливостей, закладених у життєвих 

ситуаціях, власних ціннісних засад, здатністю в життєвих ситуаціях приймати 

самостійні рішення на основі урахування всіх можливих варіанти дій, 

визначення серед них найбільш прийнятних щодо власних можливостей і 

цінностей, більшою відповідальністю за втілення в життя власних рішень, 

задумів, впевненістю, що все робиться вірно, як належить. 

Суттєві відмінності між досліджуваними групами визначені і за всіма 

складовими смислу життя (табл. 2.36). Найвищі показники осмисленості 

життя і таких смисложиттєвих орієнтацій, як цілі в житті, локус контролю-Я і 

локус контролю-життя визначені за групою задоволених нестурбованих 

зовнішністю дівчат. За показниками процесу життя і задоволеності 

самореалізацією показники, отримані за даною групою, наближені до 

показників дівчат із середнім рівнем задоволеності і стурбованості власною 

зовнішністю.  

Таблиця 2.36 

Відмінності показників смисложиттєвих орієнтацій за групами дівчат із 

різним співвідношенням задоволеності і стурбованості зовнішністю 

Показники смисложиттєвих 

орієнтацій 

Групи дівчат F p 

1 2 3 4   

Загальний показник 
осмисленості життя 

115,036 95,282 109,179 99,177 10,718 ,000

Цілі 34,595 28,462 32,554 31,000 5,917 ,001

Процес 33,667 27,026 33,304 30,735 9,661 ,000

Результат 28,964 23,667 28,339 23,824 11,889 ,000

Локус контролю-Я 23,702 20,077 22,196 20,853 7,021 ,000

Локус контролю-життя 36,226 29,308 33,500 30,941 12,933 ,000

Примітка: 1 – задоволені нестурбовані зовнішністю дівчата, 2 – незадоволені 
стурбовані зовнішністю дівчата, 3 – середньо задоволені та стурбовані 
зовнішністю дівчата, 4 –  незадоволені і нестурбовані зовнішністю дівчата 
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Найнижчі показники осмисленості життя і таких смисложиттєвих 

орієнтацій, як цілі в житті, процес життя і локус контролю-життя визначені за 

групою незадоволених і стурбованих зовнішністю дівчат. Показники 

досліджуваних із середньо-низьким рівнем задоволеності і стурбованості 

зовнішністю за більшістю складових смислу життя займають проміжну 

позицію, хоча показники задоволеності самореалізацією і локусом контролю-

Я за даною групою показники наближені до показників незадоволених і 

стурбованих зовнішністю дівчат.  Отже, більш стурбовані зовнішністю дівчата 

юнацького віку відрізняються нижчими показниками за всіма складовими 

смислу життя порівняно з менш стурбованими дівчатами.  

Визначені відмінності у показниках модальностей ставлення до себе за 

групами дівчат із різним ставленням до власної зовнішності вказують на те, 

що задоволені власною зовнішністю дівчата, як стурбовані, так і нестурбовані 

нею, відрізняються найвищими показниками відображеного ставлення й 

самоцінності, а також найнижчими показниками внутрішньої конфліктності та 

самозвинувачення (табл. 2.37).  

Разом із тим слід зазначити, що задоволені й найменш стурбовані 

власною зовнішністю дівчата відрізняються найбільш глибоким 

самоусвідомленням, внутрішньою чесністю й відкритістю, а задоволені та  

стурбовані зовнішнім виглядом дівчата, характеризуються більш високими 

показниками конформності, мотивації соціального схвалення, захисту 

власного Я.  

Ставлення до себе як до впевненої, самостійної, вольової та надійної 

людини, прийняття себе найбільш виражене у дівчат задоволених і 

стурбованих власною зовнішністю, але у ставленні до себе  як до суб’єкта, що 

є основним джерелом власної активності, результатів своєї діяльності та 

життєдіяльності, послідовної реалізації власних задумів, вони поступаються 

задоволеним власною зовнішністю, але не стурбованим нею дівчатам.  

Незадоволені та стурбовані власною зовнішністю дівчата 

характеризуються виразною захисною поведінкою, конформністю, 
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запобіганням відкритості у стосунках із собою. За іншими модальностями 

ставлення до себе дана група займає проміжне положення між групами 

задоволених і незадоволених та нестурбованих  власним зовнішнім виглядом 

дівчат. Останні характеризуються найнижчими показниками самовпевненості, 

самокерування, відображеного ставлення, самоцінності та самоприйняття, але 

найвищими показниками самоприв’язаності, внутрішньої конфліктності та 

самозвинувачення. Але невдоволені та нестурбовані власною зовнішністю 

дівчата проявляють меншу конформність і схильність до захисної поведінки, 

якщо порівнювати з групами дівчат, стурбованих власною зовнішністю. 

Таблиця 2.37 

Відмінності показників ставлення до себе за групами дівчат із різним 

співвідношенням задоволеності/ стурбованості зовнішністю 

Модальності ставлення до себе Групи дівчат F p 

1 2 3 4 

Закритість 5,33 7,02 7,03 6,85 49,09 ,000 

Самовпевненість  6,85 6,90 7,22 5,65 12,37 ,000 

Самокерування 7,34 6,89 6,48 5,91 7,99 ,000 

Відображене ставлення  7,55 6,79 7,10 5,65 12,28 ,000 

Самоцінність 7,12 6,46 7,14 5,74 9,07 ,000 

Самоприйняття 5,70 5,64 5,90 4,76 5,11 ,002 

Самоприв’язаність 5,17 6,21 5,34 7,32 15,85 ,000 

Внутрішня конфліктність 3,91 4,85 4,00 5,44 22,04 ,000 

Самозвинувачення 3,17 4,74 3,09 5,47 14,73 ,000 

Примітка: 1 – задоволені нестурбовані зовнішністю дівчата, 2 – незадоволені 
стурбовані зовнішністю дівчата, 3 – середньо задоволені та стурбовані 
зовнішністю дівчата, 4 –  незадоволені і нестурбовані зовнішністю дівчата 

 

Слід зазначити, що при вивченні базисних переконань дівчат із різним 

співвідношенням задоволеності і стурбованості зовнішністю за всіма 

досліджуваними групами отримано результат вищий за нормативний, який 
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складає 3,5 бали [73]. Водночас між групами визначені суттєві відмінності за 

всіма базисними переконаннями (табл. 2.38).  

Таблиця 2.38 

Відмінності показників базисних переконань за групами дівчат із різним 

співвідношенням задоволеності/ стурбованості зовнішністю 

Показники базисних 

переконань 

Групи дівчат F p 

1 2 3 4 

Базисне переконання в 

прихильності світу 

4,56 4,22 4,35 3,88 7,801 ,000 

Базисне переконання в 

осмисленості світу 

4,15 3,64 3,87 3,58 12,284 ,000 

Базисне переконання у 

власній цінності 

4,28 3,92 4,11 3,66 11,188 ,000 

Примітка: 1 – задоволені нестурбовані зовнішністю дівчата, 2 – незадоволені 
стурбовані зовнішністю дівчата, 3 – середньо задоволені та стурбовані 
зовнішністю дівчата, 4 –  незадоволені і нестурбовані зовнішністю дівчата 

 

Найнижчі показники за всіма базисними переконаннями визначені за 

групою незадоволених і нестурбованих зовнішністю дівчат, але за 

показниками переконань в осмисленості світу та у власній цінності і 

значущості результати даної групи наближені до результатів незадоволених 

стурбованих зовнішністю дівчат. Найвищі показники за всіма базисними 

переконаннями відрізняють задоволених і нестурбованих зовнішністю дівчат. 

Показники базисних переконань, отримані за групою дівчат із середнім рівнем 

задоволеності і стурбованості власною зовнішністю, за всіма переконаннями  

займають проміжну позицію. 

Отже, найбільш оптимістичне ставлення до світу, оточуючих людей і до 

себе спостерігається у задоволених і нестурбованих зовнішністю дівчат, а 

найменш оптимістичне – у їх незадоволених і стурбованих зовнішністю 

ровесниць. 
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За результатами аналітичного рівня структурно-психологічного аналізу 

визначено, що більш задоволені зовнішністю дівчата порівняно з 

невдоволеними, відрізняються вищими показниками оцінки власного обличчя, 

тіла, відповідності своєї зовнішності віку та статусу, більш позитивним 

ставленням до власного тіла, меншим впливом ситуативних чинників на 

задоволеність зовнішністю.  

Разом із тим, за групою задоволених стурбованих зовнішністю дівчат 

отримані вищі показники оцінки виразної поведінки та нижчі показники 

оцінки відображеної зовнішності, якщо порівнювати із задоволеними 

нестурбованими дівчатами. Невдоволені та стурбовані зовнішністю дівчата 

вище за представниць інших груп оцінюють оформлення власної зовнішності, 

ситуаційний вплив на ставлення до зовнішності за даною групою є 

найсуттєвішим. Крім того дівчата цієї групи найбільш схильні слідувати 

стандартам краси, нав’язаним ззовні. Стурбовані зовнішністю дівчата, як 

задоволені, так і невдоволені нею, демонструють більш виразне прагнення до 

удосконалення зовнішності порівняно з нестурбованими зовнішністю 

ровесницями. 

Отримані результати можна пояснити, виходячи з даних, у відповідності 

до яких стурбованість зовнішнім виглядом виникає у людини в зв’язку з 

припущенням про негативне враження, яке певні компоненти її зовнішнього 

вигляду можуть справити на інших людей в ситуації взаємодії [40]. Визначені 

у стурбованих дівчат найвищі самооцінки оформлення зовнішності, власної 

виразної поведінки на тлі порівняно знижених самооцінок відображеної 

зовнішності можна розглядати як певні компенсаторні механізми щодо 

побоювань негативного ставлення до їхньої зовнішності інших.  

Інші дані, отримані за групами дівчат, стурбованих власною 

зовнішністю, підтверджують більшу розвиненість у них захисних стратегій як 

на соціально-психологічному, так і на внутрішньоособистісному рівнях 

порівняно з нестурбованими зовнішністю дівчатами. Дівчата даних груп 

характеризуються більшою конформністю, орієнтацією поведінки на 
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соціальну бажаність, зовнішні норми та вимоги референтних груп, схильністю 

до фіксації на подіях сьогодення, запобіганням відкритості у стосунках із 

собою, більшою вираженістю зовнішньої каузальної орієнтації та 

квазірефлексії, але найменшою вираженістю інтроспекції.  

Найвищі показники автономної каузальної орієнтації, системної 

рефлексії, планомірності, цілеспрямованості, наполегливості й 

самоорганізації, екзистенційної сповненості, осмисленості життя та 

смисложиттєвих орієнтацій, відкритості ставлення до себе, самокерування, 

відображеного ставлення до себе, базисних переконань в прихильності світу 

та доброті людей, осмисленості світу, власній цінності та значущості 

визначені за групою задоволених нестурбованих зовнішністю дівчат.  

Дівчат із середньо-низьким рівнем задоволеності та стурбованості 

зовнішністю поміж інших груп відрізняє більша представленість в 

рефлексивних процесах безособової каузальної орієнтації, найвищий рівень 

інтроспекції та найнижчий рівень системної рефлексії і квазірефлексії, 

найнижчі показники планомірності, наполегливості й самоорганізації, 

схильність більш цінувати минуле або майбутнє порівняно із теперішнім, 

найнижчий рівень екзистенційної сповненості за всіма її складовими, 

найнижчі показники самовпевненості, самокерування, відображеного 

ставлення до себе, самоцінності та самоприйняття, але найвищі показники 

самоприв’язаності, внутрішньої конфліктності і самозвинувачення. Разом із 

тим, дівчата даної групи проявляють меншу конформність, орієнтацією 

поведінки на соціальну бажаність порівняно з групами більш стурбованих 

власною зовнішністю дівчат [62]. 

 

2.5.2. Результати структурного рівня структурно-психологічного 

аналізу. Матриці інтеркореляцій, за якими обчислювалися узагальнені 

структурні індекси для груп досліджуваних, що відрізняються 

співвідношенням задоволеності та стурбованості власною зовнішністю 

наведені в табл. Б.1–Б.20 Додатку Б. 
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Узагальнені структурні індекси для підструктур суб’єктних якостей і 

ставлення до зовнішності, для міжпідструктурних звязків і для структури в 

цілому, отримані за чотирма групами дівчат, наведені в табл. 2.39  

Таблиця 2.39 

Показники структурних індексів за групами дівчат з різним 

співвідношенням задоволеності і стурбованості власною зовнішністю 

Структурні показники Групи досліджуваних χ2 р 
1 2 3 4 

Загальна кількість зв’язків  786 453 923 707 163,11 ,000 

ІКС загальний  538 286 565 414 109,06 ,000 

ІДС загальний  248 167 358 293 72,48 ,000 

ІОС загальний  290 81 202 121 148,11 ,000 

ІКС (суб’єктні якості) 357 197 361 261 64,47 ,000 

ІДС (суб’єктні якості) 151 94 171 161 24,73 ,000 

ІКС (ставлення до 

зовнішності) 

45 13 23 37 20,71 ,000 

ІДС (ставлення до 

зовнішності) 

11 8 40 17 33,16 ,000 

ІКС (суб’єктність-ставлення 

до зовнішності) 

136 76 181 116 44,94 ,000 

ІДС (суб’єктність-ставлення 

до зовнішності) 

86 65 147 115 36,93 ,000 

 
Порівняння структурних індексів за групами дівчат із різним 

співвідношенням задоволеності і стурбованості власною зовнішністю 

показало, що найменшою розгалуженістю структури суб’єктності і ставлення 

до зовнішності, найнижчою її когерентністю відрізняється група 

незадоволених стурбованих зовнішністю дівчат.  

Найбільш організованою виявилася структура, отримана за групою 

задоволених і нестурбованих зовнішністю дівчат, що обумовлено 
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збалансованістю процесів інтеграції та диференціації як структури в цілому, 

так і окремих її підструктур.  

Більш низький індекс організованості структури за групою середньо 

задоволених і стурбованих зовнішністю дівчат, за наявності найбільшої 

кількості та значущості зв’язків між елементами, пояснюється, перш за все, 

високою диференційованістю складових ставлення до зовнішності.  

За групою незадоволених нестурбованих зовнішністю дівчат зменшення 

організованості структури обумовлене порівняно високим показником 

диференційованості складових суб’єктності.  

Отримані результати можна пояснити специфікою базових елементів 

структури суб’єктності та ставлення до зовнішності дівчат чотирьох 

досліджуваних груп. 

Так за групою задоволених і нестурбованих зовнішністю дівчат серед 

базових елементів, якими виявилися локус контролю-Я, наявність цілей в 

житті, локус контролю-життя, задоволеність самореалізацією,  

самозвинувачення, орієнтація на теперішнє, самооцінка обличчя, автономна 

каузальна орієнтація, наполегливість і процес життя, лише один елемент, 

самозвинувачення, дестабілізує структуру суб’єктності і ставлення до власної 

зовнішності (табл. В.2. додатку В). 

За групою дівчат із середнім рівнем задоволеності і нестурбованості 

зовнішністю базові елементи представлені таким чином: цілі в житті, 

самозвинувачення, самотрансценденція, локус контролю-Я, системна 

рефлексія, інтроспекція, процес життя, автономна каузальна орієнтація. Отже, 

самозвинувачення як дестабілізуючий елемент структури має в структурній 

організації суб’єктності та ставлення до себе дівчат даної групи більшу вагу, 

ніж в структурі задоволених і нестурбованих зовнішністю дівчат. Крім того, 

за даною групою визначений ще один базовий елемент, який дестабілізує 

структуру, а саме, інтроспекція (табл. В.3. додатку В). 

За групою незадоволених стурбованих зовнішністю дівчат визначені 

такі базові елементи: самозвинувачення, відповідальність, локус контролю-Я, 
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автономна каузальна орієнтація, зовнішня каузальна орієнтація, задоволеність 

самореалізацією, самотрансценденція. Структурну організацію за даною 

групою відрізняє найменша кількість базових елементів, серед яких 

дестабілізучим структуру виступає самозвинувачення, що має найбільшу 

структурну вагу порівняно з іншими елементами, а структурна вага зовнішньої 

каузальної орієнтації рівною мірою складається з кількості позитивних і 

негативних зв’язків (табл. В.4. додатку В). 

За групою незадоволених і нестурбованих зовнішністю дівчат, навпаки, 

визначено найбільшу кількість базових елементів, серед яких: 

самозвинувачення, самотрансценденція, відображене ставлення до себе, 

задоволеність самореалізацією, цілі в житті, локус контролю-життя, 

самоприв’язаність, процес життя, прагнення до вдосконалення зовнішності, 

самоприйняття, локус контролю-Я, базисне переконання в прихильності світу, 

автономна каузальна орієнтація. Дестабілізуючий вплив на структуру 

суб’єктності і ставлення до власної зовнішності чинять три базові елементи: 

самозвинувачення, самоприв’язаність і прагнення до вдосконалення 

зовнішності, які мають найбільшу серед елементів структури кількість 

негативних зв’язків (табл. В.5. додатку В). 

Отже, проведений структурно-психологічний аналіз показав, що дівчата 

з різним сполученням показників задоволеності і стурбованості власною 

зовнішністю відрізняються як рівнем розвитку окремих складових 

суб’єктності і ставлення до зовнішності, так і характером їх організованості в 

спільній структурі. 

 

2.6 Порівняльна характеристика проявів активності, спрямованої 

на збереження та зміцнення власного здоров’я, у дівчат юнацького віку із 

різним співвідношенням задоволеності і стурбованості зовнішністю  

 

Науковцями все частіше піднімаються питання необхідності 

формування в суспільстві критеріїв краси не у просторі реклами та індустрії 
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краси і моди, а шляхом культивування ідеалу здорового тіла, що є показником 

та запорукою фізичного, розумового і соціального благополуччя людини. 

Саме такі критерії повинні лежати в основі формування ставлення людини до 

власної зовнішності [106].  

Ставлення до свого здоров’я як найважливіший чинник реалізації 

життєвих смислів та цілей людини розглядається в роботі С. К. Шандрука, 

З. І. Крупник, О. О. Осетрової. Науковці вважають, що здоров’я є основою для 

ефективної життєдіяльності особистості, передумовою для максимального 

розкриття можливостей кожної людини, а формування у юної та молодої 

особистості здатності до підтримки та збереження здоров’я, спрямованості на 

ведення здорового способу життя потребує уваги та зусиль з боку 

різноманітних соціальних інститутів [109]. 

Вивчення прихильності до здорового способу життя за групами дівчат із 

різним співвідношенням задоволеності і стурбованості власною зовнішністю 

показало наявність суттєвих відмінностей між цими групами за показниками 

життєвого стилю, спрямованого на збереження здоров’я (рис. 2.1). При 

порівнянні середніх значень за окремими показниками використовувався 

однофакторний дисперсійний аналіз, значущість відмінностей за всіма 

показниками на рівні p<0,001. 

Аналіз профілів показників життєвого стилю, спрямованого на 

збереження здоров’я, за групами дівчат із різним співвідношенням 

задоволеності і стурбованості власною зовнішністю дає змогу пересвідчитися, 

що за всіма показниками найвищі результати отримані за групою середньо 

задоволених і стурбованих власною зовнішністю дівчат, а найнижчі – у дівчат 

незадоволених і нестурбованих нею. Результати дівчат інших двох груп 

займають проміжне положення, але за більшістю складових здорового способу 

життя за групою задоволених і нестурбованих зовнішністю дівчат отримані 

вищі результати порівняно з незадоволеними стурбованими зовнішністю 

дівчатами, однак за схильністю до вживання алкоголю та паління результати 

обох груп близькі за своїми значеннями.   
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Рис. 2.1. Профілі показників життєвого стилю, спрямованого на 
збереження здоров’я, за групами дівчат із різним співвідношенням 
задоволеності і стурбованості власною зовнішністю. 

Примітка: 1 – фізичне здоров’я, 2 – зарядка та фітнес, 3 – контроль 
вживання алкоголю, тютюну та інших хімічних речовин, 4 – превентивна 
практика здоров’я, 5 – додаткові превентивні заходи, 6 – харчування та 
контроль ваги. 

 
Звичку до тютюнопаління В.О. Крамченкова визначає як складний 

поведінковий акт, виникнення і розвиток якого відбувається під впливом 

цілого комплексу чинників. Зокрема дослідниця вважає, що чинниками появи 

звички до паління у підлітковому та юнацькому віці виступають 

дисфункціональні сімейні стосунки, що характеризуються неможливістю 

вирішувати кризи, що виникають в житті сім’ї та окремих її членів, 

нездатністю дорослих членів родини налагодити з підлітками та юнаками 

довірливе спілкування зі стабільною повагою до їх права на автономію. Крім 

того у роботах дослідниці підкреслюється, що діти наслідують батькам, що 

палять, привчаються поблажливо або й схвально ставитися до паління [107].  

У дослідженнях сучасних вітчизняних науковців вивчається зв’язок 

тютюнопаління юнацтва та молоді, у тому числі юних і молодих жінок, з 

особливостями ставлень особистості, самооцінкою, зазначається, що частина 

курців через паління формує власний імідж [3; 81].   

1 2 3 4 5 6

задоволені нестурбовані 23,29 21,85 22,42 21,51 20,19 23,56

незадоволені стурбовані 19,85 20,05 21,38 17,92 17,21 21,49

середньо задоволені та 
стурбовані

25,63 28,64 28,07 25,14 23,5 29,04

незадоволені та 
нестурбовані

18,09 16,24 16,18 12,97 11,91 15,06
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Оскільки поведінка курця містить ознаки та якості залежної поведінки, 

є «стереотипною, фіктивно-символічною формою психологічного захисту» 

[47, с. 248], вона без сумніву є проявом безсуб’єктної поведінки, про що, 

зокрема, зауважують у своїх доробках Д.О. Леонтьєв [53] та І. Б. Дерманова 

[35]. Можливість розглядати звичку до паління у зв’язку з проблематикою 

суб’єктності підтверджується і визначеними у дослідженнях відмінностями 

базисних переконань, що розглядаються нами як елемент  суб’єктності, як між 

курцями з фізичною та психологічною залежністю [47], так і між курцями, 

особами зі схильністю до алкогольного узалежнення та особами, у яких не 

визначено схильності до залежної поведінки [81].   

Визначення мотивації відмови від паління за групами дівчат із різним 

співвідношенням задоволеності і стурбованості власною зовнішністю 

передбачало проведення попереднього опитування щодо того, чи мають 

дівчата досвід паління, якщо мають, то який саме: цигарки, кальян, електронні 

цигарки тощо. За результатами опитування було визначено, що ніколи не 

палили 72 дівчини (33,8%), мають досвід паління 99 дівчат (46,48%), палять на 

сьогодні з різною частотою 42 дівчини (19,72%). У дослідженні домінуючої 

мотивації відмови від паління брали участь дівчата, що мали досвід паління 

або палять дотепер. Результати дослідження представлені в табл. 2.40.  

Виявлено, що серед задоволених нестурбованих зовнішністю дівчат, які 

мають досвід паління або палять дотепер, переважають особи з автономною 

мотивацією відмови від паління, в основі якої лежить усвідомлене бажання 

кинути палити, здатність контролювати свою поведінку, пов’язану з відмовою 

від паління, бути відповідальним за стан свого здоров’я. Крім того за даною 

групою визначений доволі високий відсоток дівчат, що характеризуються 

амотивацією щодо відмови від паління, демонструють поведінку-звичку, 

пов’язану із палінням, отже, на момент проведення дослідження недостатньо 

усвідомлюють згубність паління для здоров’я та зовнішньої привабливості.  

Серед середньо задоволених і стурбованих зовнішністю дівчат найбільш 

представлені особи з автономною мотивацією відмови від паління при 
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відсутності в цій групі амотивованих досліджуваних.  

Таблиця 2.40 

Представленість домінуючої мотивації відмови від паління серед дівчат 

із різним співвідношенням задоволеності і стурбованості власною 

зовнішністю 

Групи дівчат Мотивація відмови від паління  χ2 

автономна екстернальна інтроектована амотивація  
Задоволені 
нестурбовані 

25 9 8 13 13,29**

Незадоволені 
стурбовані 

5 12 8 2 8,109* 

Середньо 
задоволені  
та стурбовані 

15 9 8 – 14,25**

Незадоволені 
нестурбовані 

3 3 10 11 8,406* 

χ2 25,667** 5,181 0,352 19,23**  

Примітка: при розрахунку χ2 внесена поправка на «безперервність». 
 

Серед незадоволених стурбованих зовнішністю дівчат переважають 

випробовувані з екстернальною мотивацією відмови від паління, що 

характеризує поведінку, яка регулюється соціальними винагородами або 

загрозою покарання.  

Серед незадоволених нестурбованих  зовнішністю дівчат переважають 

досліджувані з інтроектованою мотивацією та амотивацією. Отже, у одних 

представниць даної групи відмова від паління здійснюється під впливом 

почуття сорому та провини, що пов’язані з внутрішніми причинами, які мають 

контролюючу міжособистісну природу, а інші недостатньо мотивовані на 

відмову від паління.  

Аналіз розподілу дівчат із різним співвідношенням задоволеності і 

стурбованості власною зовнішністю за рівнями інтернальності тілесного 

локусу контролю показав, що задоволені зовнішністю дівчата, незалежно від 

міри стурбовані нею (задоволені нестурбовані та середньо задоволені та 
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стурбовані), переважно характеризуються середнім і високим рівнями 

інтернальності тілесного локусу контролю. При цьому слід зауважити, що за 

групою середньо задоволених і стурбованих зовнішністю дівчат не визначено 

жодної досліджуваної з низьким рівнем інтернальності тілесного локусу 

контролю (табл. 2.41). 

Таблиця 2.41 

Представленість дівчат із різним співвідношенням задоволеності і 

стурбованості власною зовнішністю за рівнями інтернальності тілесного 

локусу контролю  

Групи дівчат Рівень інтернальності  χ2 

високий середній низький  
Задоволені нестурбовані 30 47 7 28,786**

Незадоволені стурбовані – 23 16 21,384**

Середньо задоволені  
та стурбовані 

27 29 – 28,103**

Незадоволені нестурбовані – 12 22 21,419**

χ2 57,316** 23,162** 25,132**  

Примітка: при розрахунку χ2 внесена поправка на «безперервність». 
 

У більшості незадоволених зовнішністю дівчат визначено середній і 

низький рівні інтернальності тілесного локусу контролю. Низький рівень 

інтернальності найбільш представлений серед дівчат незадоволених і 

нестурбованих власною зовнішністю. 

Т.Б. Хомуленко і В.О. Крамченковою зі співавторами тілесний локус 

контролю визначається, як свідома чи несвідома спрямованість уваги 

особистості на стан її тіла з тенденцією приписувати причини того, що 

відбувається з тілом у різних сферах життєдіяльності, включаючи сфери 

здоров’я і хвороби, краси і зовнішності, зовнішнім або внутрішнім чинникам 

[90].   

Отримані результати засвідчують, що незадоволені зовнішністю дівчата, 

незалежно від рівня стурбованості нею, більш схильні приписувати причини 

свого тілесного стану зовнішнім чинникам. Водночас більш задоволені 
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зовнішністю дівчата порівняно з менш задоволеними більшою мірою схильні 

вбачати причини того, що відбувається з їх тілом у своїй власній активності та 

брати на себе відповідальність за стан свого тіла. Отже, дівчата задоволені та 

середньо задоволені власною зовнішністю демонструють більш оптимальний 

тілесний локус контролю, який характеризує усвідомленість стану власного 

тіла і ставлення до нього, а також складає основу розвитку саморегуляції, 

пов’язаної зі сферою тілесного. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Визначена структура суб’єктності дівчат юнацького віку, 

представлена факторами автономії, ставлення до себе та світу, самоорганізації 

діяльності та поведінки, зовнішньо-каузальної самовпевненості. До фактору 

автономії із позитивним знаком увійшли автономна каузальна орієнтація, 

екзистенційна сповненість, осмисленість життя, базисне переконання в 

осмисленості світу, системна рефлексія, відображене ставлення до себе, а з 

негативним – самозвинувачення, безособова каузальна орієнтація, закритість 

ставлення до себе, самоприв’язаність. Фактор самоорганізації діяльності та 

поведінки включає такі складові суб’єктності, як планомірність, 

самоорганізація, орієнтація на теперішнє, самокерування, цілеспрямованість, 

наполегливість. До фактору ставлення до себе та світу з позитивним знаком 

увійшли базисне переконання у власній цінності та значущості, самоцінність, 

самоприйняття, базисне переконання у прихильності світу та доброті людей, а 

з негативним – самозвинувачення. Фактор зовнішньо-каузальної 

самовпевненості представлений змінними зовнішньої каузальної орієнтації та 

самовпевненості. 

2. Вивчення взаємозв’язків складових ставлення до зовнішності та 

компонентів суб’єктності дівчат юнацького віку показало, що з компонентами 

автономії та ставлення до себе і світу прямо корелюють задоволеність 

зовнішністю, самооцінка обличчя, тіла, відповідності зовнішності віку, 
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відображена зовнішність, вплив зовнішності на якість життя, а обернено – 

прагнення до вдосконалення зовнішності, загальна незадоволеність нею. 

Самооцінка виразної поведінки та самооцінка відповідності зовнішності 

статусу також прямо корелюють з компонентами автономії і ставлення до себе 

та світу, але крім того дані складові ставлення до зовнішності також прямо 

пов’язані з компонентом зовнішньо-каузальної самовпевненості. 

Стурбованість зовнішністю обернено пов’язана з компонентами автономії і 

ставлення до себе та світу, а прямо – із зовнішньо-каузальною 

самовпевненістю. Обернено пов’язаною з компонентом автономії виявилась і 

ситуаційна незадоволеність зовнішністю. Самооцінка оформлення власної 

зовнішності прямо корелює з самоорганізацією діяльності та поведінки і 

зовнішньо-каузальною самовпевненістю.  

3. Визначено базові елементи структури суб’єктності і ставлення до 

зовнішності дівчат юнацького віку, серед яких представлені як суб’єктні 

якості (смисложиттєві орієнтації: задоволеність самореалізацією, локус 

контролю-Я та локус контролю-життя; модальності ставлення до себе: 

відображене ставлення, самоприв’язаність, самозвинувачення; системна 

рефлексія; автономна каузальна орієнтація), так і параметри ставлення до 

зовнішності (задоволеність зовнішністю, самооцінка обличчя). Встановлено, 

що базові елементи виконують в структурній організації суб’єктності і 

ставлення до себе різні функції: самозвинувачення та самоприв’язаність – 

дестабілізуючу, а інші базові елементи – інтегруючу, забезпечуючи структурі 

в цілому  цілісність, стабільність, стійкість до зовнішнього впливу.   

4. Визначені групи дівчат юнацького віку з різним характером 

співвідношення задоволеності та стурбованості власною зовнішністю. 

Найбільшу групу склади дівчата, що характеризуються високим і середнім 

рівнем задоволеності та низьким рівнем стурбованості власною зовнішністю. 

Друга за кількістю група представлена дівчатами, що відрізняються середнім 

рівнем задоволеності та стурбованості власною зовнішністю. Приблизно 

однаковою кількістю представлені групи, одна з яких характеризується  
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низьким рівнем задоволеності та середнім і високим рівнем стурбованості 

власною зовнішністю, а друга – середньо-низьким рівнем задоволеності та 

стурбованості власною зовнішністю.  

5. Найвищі показники суб’єктності за параметрами автономної 

каузальної орієнтації, системної рефлексії, планомірності, наполегливості й 

самоорганізації, екзистенційної сповненості за всіма її складовими, 

самоусвідомлення, внутрішньої чесності й відкритості щодо власного 

внутрішнього світу, самокерування визначені за групою задоволених 

нестурбованих зовнішністю дівчат. Стурбованих зовнішністю дівчат, 

незалежно від рівня задоволеності зовнішністю, відрізняє  найбільш виражена 

зовнішня каузальна орієнтація та квазірефлексія, найменш виражена 

інтроспекція, орієнтація поведінки на соціальну бажаність, зовнішні норми та 

вимоги, схильність до фіксації на подіях сьогодення, захисна закритість 

ставлення до себе,  розвиненість захисних стратегій як на соціально-

психологічному, так і на внутрішньоособистісному рівнях. Найнижчі 

показники суб’єктності за більшістю її складових визначені за групою дівчат 

із середньо-низьким рівнем задоволеності та стурбованості зовнішністю. 

6. Порівняння структурних індексів за групами дівчат із різним 

співвідношенням задоволеності і стурбованості власною зовнішністю 

показало, що найменшою розгалуженістю структури суб’єктності і ставлення 

до зовнішності, найнижчою її когерентністю відрізняється група 

незадоволених  стурбованих зовнішністю дівчат. Найбільш організованою та 

інтегрованою виявилася структура, отримана за групою задоволених і 

нестурбованих зовнішністю дівчат. Більш низький показник організованості 

структури за групою середньо задоволених  і стурбованих зовнішністю дівчат, 

за наявності найбільшої кількості та значущості зв’язків між елементами, 

пояснюється, перш за все, високою диференційованістю складових ставлення 

до зовнішності, а за групою незадоволених нестурбованих зовнішністю дівчат 

зменшення організованості структури обумовлене порівняно високим 

показником диференційованості складових суб’єктності. Отримані результати 
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пояснюються специфікою базових елементів структури суб’єктності та 

ставлення до зовнішності дівчат чотирьох досліджуваних груп.  

7. Найвищі показники життєвого стилю, спрямованого на збереження 

здоров’я, визначені в групі дівчат середньо задоволених і стурбованих 

власною зовнішністю, а найнижчі – у дівчат незадоволених і нестурбованих 

нею. Результати дівчат інших двох груп займають проміжне положення. 

Водночас задоволені та нестурбовані зовнішністю дівчата більш схильні до 

занять спортом і фізичною культурою, до застосування превентивних 

оздоровчих практик, до здорового харчування і контроля ваги порівняно з 

незадоволеними стурбованими зовнішністю дівчатами. При цьому 

представниці обох груп несуттєво відрізняються за схильністю до вживання 

алкоголю та паління. За результатами вивчення домінуючої мотивації відмови 

від паління у дівчат із різним співвідношенням задоволеності та стурбованості 

зовнішністю встановлено, що серед задоволених нестурбованих зовнішністю 

дівчат, які  мають досвід паління або палять дотепер, переважають особи з 

автономною мотивацією відмови від паління і амотивацією, серед 

незадоволених стурбованих зовнішністю дівчат – особи з екстернальною 

мотивацією, серед незадоволених нестурбованих зовнішністю дівчат – особи з 

інтроектованою мотивацією та амотивацією, а серед середньо задоволених і 

стурбованих зовнішністю дівчат найбільш представлені особи з автономною 

мотивацією відмови від паління при відсутності в цій групі амотивованих 

досліджуваних.  
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РОЗДІЛ 3 

 

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО-ДІЄВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОЇ 

ЗОВНІШНОСТІ У ДІВЧАТ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 

 

3.1 Теоретичне обґрунтування програми формування позитивно-

дієвого ставлення до власної зовнішності у дівчат юнацького віку 

 

Актуальність проблеми ставлення сучасної людини до власного тіла 

обумовлює спрямування уваги психологічної спільноти на розробку заходів, 

що спряють формуванню позитивного ставлення до власного тіла, до 

зовнішності, а також заходів корекції порушень, пов’язаних з викривленим 

уявленням щодо власного тіла та зовнішності.   

Так у дослідженні А. О. Тіунової здійснювалася корекція образу тіла, 

якою були охоплені підлітки з особливими потребами та підлітки з харчовими  

розладами. Корекційні заходи передбачали порівняння сформованого у 

підлітків образу тіла з тим нормативним образом, який прийнятий у 

суспільстві. Крім того корекційні заходи, розроблені авторкою, передбачали 

розвиток толерантності, здатності до формулювання позитивних думок, 

критичного оцінювання різних сторонніх впливів та тиску, формування 

певних знакових зразків, за якими підлітки могли б оцінювати себе та інших. 

При цьому дослідниця наголошує на тому, що у підлітків формуються певні 

знакові зразки, на які вони можуть орієнтуватися. Окремим завданням 

виступило формування у підлітків активної позиції щодо себе, свого тіла, яка 

виявляється у здатності розрізняти образ тіла і реальне тіло за критеріями 

здоров’я та хвороби [52]. 

Аналіз проведеного дослідницею формувального експерименту дає 

можливість пересвідчитися, що серед засобів, використаних у роботі з 

підлітками з особливими потребами та розладами харчової поведінки, були 

такі, що сприяли розвитку їх суб’єктності. Водночас налаштування підлітків 
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на постійне порівняння себе з іншими, а також з прийнятим у суспільстві 

нормативом зовнішності не узгоджується з уявленням про розвиток 

самодетермінованої особистості, що переважно орієнтується на власні 

внутрішні критерії, головно на власні цінності та смисли.  

У дослідженнях інших авторів, які розробляли та здійснювали 

апробацію психологічних заходів, спрямованих на розвиток позитивного 

ставлення до власного тіла, наголос робиться на роботу з емоційною сферою. 

Так М. Ю. Дурнєва, здійснюючи профілактику негативного ставлення до 

власного тіла та порушень харчової поведінки у дівчат підліткового і 

юнацького віку, переважну увагу сконцентрувала на роботі з емоційною 

сферою, тісно пов’язаною зі сферою тілесною. Дослідниця розвивала у дівчат 

підліткового та юнацького віку здатність до розпізнавання власних почуттів, 

регулювання емоцій і їх відділення від тілесних відчуттів, що дозволило їй 

отримати позитивні результати, зокрема щодо зменшенням розриву між Я 

реальним і Я ідеальним дівчат [15].  

У дисертаційному дослідженні Я. О. Василенко представлена програма 

психолого-педагогічного супроводу, спрямованого на розвиток у підлітків 

розвивального ставлення до власного тіла, що відрізняється позитивністю та 

усвідомленістю, а також на зниження рівня відчуженості підлітків від 

власного тіла, що характеризується негативним ставленням до нього. При 

цьому слід зазначити, що науковець, працюючі з тілом, розглядає зовнішність 

як його складову. Вирішення завдань запропонованої Я. О. Василенком 

корекційно-розвивальної програми досягалося за рахунок корекції негативних 

проявів в емоційній сфері, перш за все, алекситимії, а також через розвиток 

діалогічних відношень між різними аспектами тілесності [6].  

Подолання підвищеної тривожності та депресивних станів у підлітків і 

юнаків, що мають дійсні та уявні косметичні вади, але в обох випадках 

негативно ставляться до власної зовнішності, виступило метою застосування 

тренінгу, розробленого Р. В. Моляко. За результатами застосування 

психологічних засобів підвищення самоповаги, аналізу симптомів підвищеної 
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тривожності з намаганням усвідомити їх справжню причину, а також 

активного застосування арт-терапевтичних вправ і налаштування на 

конструктивні емоційні переживання, в учасників тренінгу знизився рівень 

ситуативної тривожності, зросла самооцінка зовнішності та окремих частин 

тіла [35]. 

У програмі, запропонованій Л. М. Абсалямовою для незадоволених 

власним тілом жінок із порушенням харчової поведінки, переважно 

використовуються тілесно-орієнтовані техніки, вправи аутогенного 

тренування, візуалізації, дихальні вправи, що дозволило дослідниці засвідчити 

за результатами контрольних досліджень позитивні зрушення ставлення жінок 

до власного тіла та зовнішності, зростання задоволеності ними [1].  

У проаналізованих програмах, спрямованих прямо чи опосередковано на 

підвищення позитивності ставлення до власної зовнішності переважна робота 

ведеться з тілесними проявами та емоційною сферою. У межах нашого 

дослідження цікавим видається досвід застосування авторської програми 

корекції неадекватного ставлення до власної зовнішності у жінок-лідерів, 

розробленої А. В. Єрмолаєвою. На думку авторки, корекція неадекватного 

ставлення жінки-лідера до власної зовнішності не повинна зосереджуватися 

тільки на роботі з тілом, його образом або оцінкою, оскільки невдоволення 

зовнішністю часто маскує більш глибокі особистісні проблеми. В програмі 

А. В. Єрмолаєвої використовувалися як тілесно-орієнтовані техніки, так і 

засоби, що сприяють усвідомленню жінками необхідності роботи над собою, 

особистісного зростання, усвідомленню хибності деструктивної поведінки 

щодо власної зовнішності з визнанням і прийняттям своєї індивідуальності, 

формуванню поведінки, спрямованої на вдосконалення зовнішнього вигляду. 

Ефективність запропонованої програми підтверджена об’єктивними і 

суб’єктивними результатами (зниження маси тіла, зміна ставлення до себе, 

зростання впевненості в собі, покращення стосунків в родині та професійному 

оточенні, зростання творчої та професійної продуктивності) [14].   



183 

Отже, сучасними дослідниками підкреслюється важливість проведення 

психокорекційної та розвивальної роботи з особами, незадоволеними власною 

зовнішністю, пропонуються спеціальні програми, специфіка яких 

визначається уявленнями авторів щодо місця та ролі ставлення до власного 

тіла, власної зовнішності в процесах розвитку та функціонування особистості.  

Більшість із пропонованих сучасними дослідниками програм корекції 

ставлення до власної зовнішності орієнтовані на роботу з людьми з дефектами 

зовнішності, з порушеннями харчової поведінки, з особами, залежними від 

косметичних процедур або орієнтованих на хірургічну зміну свого 

зовнішнього вигляду. Водночас, важливим видається формування 

позитивного ставлення до власної зовнішності у осіб, які проявляють 

невдоволеність та занепокоєність своєю зовнішністю, що не досягають 

клінічних проявів, але суттєвим чином погіршують якість життя та 

перспективи самореалізації таких осіб.   

У віковому аспекті представлені в літературі програми головно 

стосуються осіб підліткового й зрілого віку. Отже, актуальним 

представляється розробка психологічних засобів, що сприяють формуванню 

позитивного ставлення до власної зовнішності в юнацькому віці, який 

характеризується пошуком свого вкорінення у світі, смислу життя, 

становленням справжнього авторства у визначенні й реалізації свого власного 

способу життя, свого саморозвитку [12; 25; 48]. 

На сучасному етапі розвитку практики психологічної допомоги однією 

з найбільш ефективних форм визнано психологічний супровід. Під 

психологічним супроводом розуміється психологічна підтримка та допомога 

людині, яка є психічно здоровою, але на певному життєвому етапі стикнулася 

з особистісними труднощами [36], активізація ресурсів людини, її механізмів 

саморозвитку та розвитку самосвідомості із застосуванням недирективних 

методів [34; 40; 49]. Психологічний супровід означає слідування за природнім 

розвитком особистості на даному віковому етапі, спираючись на те, що 

потрібно конкретно даній людині чи групі, і безумовну цінність внутрішнього 
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світу кожної людини [36]. Психологічний супровід передбачає інтерактивний 

спосіб реалізації, містить усі ознаки тренінгової психотехнології, як активного 

методу навчання [56]. 

Розробка програми формування позитивно-дієвого ставлення до власної 

зовнішності через психологічний вплив на суб’єктність дівчат юнацького віку 

здійснювалося з урахуванням базових елементів структури суб’єктності та 

ставлення до власної зовнішності, їх функцій в структурі, а також змісту 

компонентів суб’єктності дівчат юнацького віку та рівня вираженості 

складових компонентів за групами дівчат незадоволених власною 

зовнішністю, визначених за результатами проведеного емпіричного 

дослідження. Урахування даних результатів здійснювалося при розробці 

структури програми, завдань, які вирішувалися в межах кожного структурного 

елементу програми, вибору логіки побудови окремих занять. 

Так було враховано, що самозвинувачення виявилось базовим 

елементом в усіх групах дівчат, що відрізняються співвідношенням 

задоволеності та стурбованості власною зовнішністю, але характеризується 

даний елемент найбільшою структурною вагою в групах дівчат незадоволених 

власною зовнішністю.  

Самозвинувачення, самокритика на думку дослідників часто слугують 

ефективним засобом ослаблення негативних реакцій з боку інших людей, а 

також можуть бути використані для отримання зовнішнього схвалення. 

Критикуючи або принижуючи себе, людина може змусити інших 

перебільшувати її похвальні якості й досягнення [4]. Подібний механізм 

міжособистісного захисту самооцінки, що отримав назву 

«псевдосаморозкриття», описаний А. У. Харашем [55 c. 30–41]. Захист у 

даному випадку здійснюється за допомогою покаяння або самобичування, 

тобто негативних самооцінок, розрахованих на виникнення позитивних 

реакцій співчуття в оточуючих. Суб’єкт виступає в даному випадку у 

страждальній позиції «об’єкта», за допомогою якої він знімає з себе 

відповідальність за свої вчинки й дії, фактично перекладаючи її на інших 
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людей. Але «псевдосаморозкриття» не обов’язково передбачає взаємодію з 

реальним партнером по спілкуванню. Даний процес може здійснюватися у 

«внутрішньому» просторі суб’єкта, в розрахунку на певну реакцію «іншого в 

собі» або певного уявного співрозмовника.  

На думку А. Бандури, люди карають себе тому, що така поведінка 

пов’язується зі значним ослабленням тривоги. У ході індивідуального 

розвитку вербальна критика (у першу чергу з боку батьків) багаторазово 

асоціюється із закінченням покарання. Отже, критика стає полегшуючим 

сигналом, який визначає кінець покарання, послаблює тривогу. Згідно із цим 

поясненням, самокритика продовжує існувати, тому що вона автоматично 

підкріплюється ослабленням тривоги, дискомфорту, пов’язаного із 

порушенням правил. «Критикуючи або караючи себе за гідну засудження 

поведінку, індивідууми, ймовірно, переривають сумні роздуми про свою 

минулу поведінку» [4, с. 211].  

С. Р. Пантілєєва вважає, що самозвинувачення, яке припускає 

страждальну позицію «Я» як об’єкта і перекладання відповідальності за 

невдачі на інших людей або зовнішні обставини, покликано захистити 

ставлення до себе з використанням механізму самопідтримки, а справжнє 

незахисне самозвинувачення повинно бути пов’язано із внутрішньою, 

суб’єктною позицією «Я», яка представлена усвідомленням себе як джерела 

керування власними діями та поведінкою [41]. 

Отже, самозвинувачення, що виступає проявом захисту ставлення до 

себе, самооцінки, передбачає насторожене й негативне ставлення до інших 

людей, які на думку суб’єкта відповідальні за його невдачі та промахи, а також 

очікування такого ж ставлення до себе зі сторони інших, що в проведеному 

нами дослідженні проявилося в найнижчих показниках відображеного 

ставлення у незадоволених власною зовнішністю дівчат. Подібне ставлення до 

інших ускладнює можливості встановлення конструктивних соціальних 

контактів, щирого діалогу з іншими і з самим собою.  
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Отже, при проведенні психологічного супроводу першочергово 

необхідно вирішити завдання, що полягають в оптимізації ставлення до себе 

та до інших людей за рахунок одержання досвіду в безпечних умовах групової 

роботи, розвитку складових ставлення до себе, які забезпечують як його 

відкритість, так і поступове усвідомлення значимості, цінності й унікальності 

інших людей. Після цього може вводитися робота з розвитку суб’єктної 

життєвої позиції, здатності до самостійних життєвих виборів, реалізація яких 

передбачає достатній рівень розвитку навичок самоорганізації та 

структурування часу.  

Однією з ключових передумов переходу від режиму детермінованості до 

режиму самодетермінації особистості виступає здатність до рефлексії, що 

проявляється в реальних процесах регуляції життєдіяльності. Перехід на 

рівень самодетермінації припускає реалізацію процесу рефлексії в єдності 

двох її аспектів: довільного маніпулювання ідеальними змістами свідомості, 

заснованого на переживанні дистанції між своєю свідомістю та її 

інтенціональним об’єктом, і спрямованості цього процесу на самого себе як на 

об’єкт рефлексії [29, c. 40–49]. 

Важливим для розробки програми формування позитивно-дієвого 

ставлення до власної зовнішності дівчат юнацького віку є положення 

практично загальноприйняте в наукових колах, згідно якого походження 

рефлексії може бути зрозумілим тільки виходячи з відношення комунікацій 

між індивідами, досвіду взаємозв’язків, у які включається людина і які вона 

вважає для себе важливими [30; 32; 51; 59]. Так, А. Ленгле рефлексію 

розглядає як одну з центральних здатностей людини, що дозволяє їй бути 

автентичною. Він відзначає необхідність вирішення подвійного завдання 

співвіднесення для того, щоб бути самим собою: співвідноситися з іншими й 

співвідноситися із самим собою. Для цього «потрібно спочатку побачити 

самого себе й скласти картину себе, що стає можливим завдяки певній 

внутрішній і зовнішній дистанції стосовно власних почуттів, рішень, дій» [32]. 

Ця можливість не реалізується автоматично, навіть людина з високим рівнем 
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розвитку рефлексивності й здатності до самодистанціювання не обов’язково 

проявляє цю здатність і може в конкретній ситуації діяти цілком машинально 

[32].  

В. О. Лефевр розширює традиційне визначення рефлексії як здатності 

зайняти позицію спостерігача, дослідника або контролера стосовно свого тіла, 

своїх дій, своїх думок. Він вважає, що «рефлексія – це також здатність зайняти 

позицію дослідника стосовно іншого «персонажа», його дій і думок» [30, 

с. 16]. При цьому проникнення у внутрішній світ іншого може здійснювати 

будь-який суб’єкт, що вступає в природнє спілкування з іншим суб’єктом. 

Основним і пояснювальним поняттям для В. О. Лефевра виступає поняття 

рефлексивної системи. Це система своєрідних дзеркал, що нескінченно 

відбивають одне одного, де під кожним дзеркалом розуміється суб’єкт зі 

своєю унікальною позицією. Важливим для нашого дослідження є й те, що 

В. О. Лефевр зв’язує поняття рефлексії й поняття свободи, зазначаючи, що акт 

рефлексії – це зміна статусу свободи [60]. О. Б. Старовойтенко також убачає 

зв’язок переживання особистістю власної свободи з рефлексією [50].  

 При розробці програми формування позитивно-дієвого ставлення до 

власної зовнішності дівчат юнацького віку ми опиралися на визначення 

рефлексії, розкрите в роботах С. Ю. Степанова, І. Н. Семенова, 

М. І. Найдьонова, В. Г. Анікіної, відповідно до якого під рефлексією 

розуміється процес осмислення, переосмислення й перетворення суб’єктом 

змістів свідомості, діяльності, спілкування й форм свого досвіду в ході 

вирішення проблемно-конфліктних ситуацій, що забезпечує цілісність і 

усвідомленість життєвих подій суб’єктом, а також сприяє розвитку у нього 

дієво-перетворюючого ставлення до самого себе та світу [2; 37; 46; 51]. 

У програмі використовувалися техніки з арсеналу психосинтезу, 

символдрами та кататимно-імагінативної психотерапії, гештальт-терапії, 

когнітивної терапії, раціонально-емоційної терапії, а також тілесно-

орієнтовані техніки, психогімнастичні вправи, вправи аутогенного 

тренування, рольові ігри, групові дискусії, аналіз проблемних ситуацій, метод 
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кейсів, мозковий штурм [3; 5; 10; 8; 9; 11; 13; 14; 17; 21; 22; 23; 26; 31; 33; 43; 

45;47; 53; 54]. Вибір найбільш поширених в програмі засобів був обумовлений 

наступними міркуваннями.    

Психогімнастика – це методичний прийом, який використовується в ході 

усього тренінгу і допомагає у вирішенні наступних завдань: досягнення 

ефективності тренінгу; виконання поставлених перед тренінгом цілей. 

Психогімнастика – це широке коло різноманітних вправ: письмових і усних, 

вербальних, невербальних, малюнкових, танцювальних і так далі. У роботі 

групи є наявні два плани – змістовний та емоційний. Рухові вправи є 

ефективними тим, що допомагають повернути членів групи до примітивного 

емоційного стану, первинної природи людини. Хронічно напружені м'язи 

стримують імпульс, який виникає, коли м'язи розслаблені. Отже, заохочення 

вільних рухів порушує імпульс та заблоковані відчуття [14; 43]. 

Психосинтез зосереджує увагу не на проблемі людини, а на її меті, 

позитивній мотивації, на тому, до чого вона хотіла б прийти. Головні 

принципи цього методу полягають у самоусвідомленні, побудові 

реалістичного якісно нового образу «Я», до якого потрібно прагнути і 

поступово реалізовувати. Важливим є розпізнавання і прийняття різних, навіть 

суперечливих сторін своєї особистості, наближення до свого істинного «Я». 

Це призводить до підвищення рівня внутрішньої інтеграції, посилення 

позитивних сторін, позбавлення від контролю, підвищення самостійності [26].  

Цілісне, природнє поєднання всіх складових символдрами: уявлення 

образу, його вербалізація, повторне обговорення своїх переживань в образі, 

створення малюнка  на тему образу і наступна робота з малюнком, надає 

можливості багатократного опрацювання певної проблематики як на 

образному, символічному, так і на вербальному рівнях, як в емоційному, так і 

в когнітивному плані [38; 39].  

Переваги арт-засобів, серед яких індивідуальне малювання, групове 

малювання, скульптура, колаж, полягають в тому, що вони є засобом вільного 

самовираження та самопізнання; дозволяють створити атмосферу довіри, не 
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мають меж і обмежень у застосуванні, викликають позитивні емоції, 

допомагають долати апатію, безініціативність, формувати активну життєву 

позицію та позитивне світосприйняття; базуються на мобілізації внутрішніх 

механізмів саморегуляції та самомобілізації [19; 23].  

Кататимно-імагінативна психотерапія є достатньо універсальним 

методом, а її групова форма роботи має ряд переваг. По-перше, кататимно-

імагінативна психотерапія забезпечує ефективний аналіз позасвідомих 

процесів, які розгортаються в природному для людини середовищі ― малій 

(подібній до сім'ї) групі. По-друге, завдяки своєму психотерапевтичному 

потенціалу група створює необхідні умови для опрацювання широкого 

спектру проблем. По-третє, робота в групі вважається особливо ефективною 

тому, що в учасників процесу є можливість спиратись (орієнтуватись) на 

досвід інших учасників, тобто аналіз та опрацювання проходить з так званим 

взаємним підсиленням [27]. До дієвих факторів впливу, характерних для 

кататимно-імагінативної психотерапії, належать універсальність, імітаційна 

поведінка, міжособистісне навчання, згуртованість та екзистенційність. 

Розвиток символів у груповій імагінації забезпечує взаємну індукцію образів 

учасників, а також проекцію між ними, в результаті якої кожен може 

сприйняти в образі іншого свої почуття і переживання, які він сам заперечує 

[20; 28; 53; 57]. 

Групова дискусія – це спільне обговорення певного спірного питання (у 

групі тренінгу – просто питання, не обов’язково спірного), що дозволяє 

прояснити (можливо, змінити) думки, позиції й установки учасників групи у 

процесі безпосереднього спілкування. Важлива роль дискусії для психічного 

розвитку особистості підкреслювалася ще у роботах Ж. Піаже, який вказував 

на те, що дитина, завдяки механізму дискусії відходить від егоцентричного 

мислення і вчиться розглядати точку зору інших, старших або молодших дітей 

[42]. Сучасні дослідники зазначають, що групова дискусія підвищує 

мотивацію і его-залученість учасників у вирішенні обговорюваних проблем 

[61; 62]. 



190 

Рольова гра – метод навчання та набуття досвіду, який дає змогу 

учасникам тренінгу відразу ж використовувати знання на практиці. В основу 

рольової гри можуть бути покладені моделі життєвих ситуацій і  проблем, які 

є значущими для учасників. Значення гри як методу групової психологічної 

роботи визначається тим, що у ній задіяні когнітивні, емоційні і діяльнісні 

ресурси особистості, оскільки метод базується на розумінні особистості як 

мислячого, діючого, відчуваючого, активного учасника подій, максимально 

наближених до реальних. У рольовій грі учасник виконує роль, тобто діє від 

імені певного персонажу, що допомагає йому вільно експериментувати і не 

бояться негативної оцінки власних дій [14; 43]. 

Аналіз проблемних ситуацій. Проблемна ситуація як невід'ємний 

компонент будь-якої продуктивної розумової діяльності відіграє важливу роль 

у інтелектуальному розвитку людини. Процес мислення виникає саме на 

основі проблемної ситуації і якісно змінюється під впливом активної взаємодії 

суб'єкта з пізнавальним об'єктом на тому чи іншому етапі розв'язання задачі 

[44]. 

Обов’язковою складовою програми було завершення кожного її блоку 

рефлексією за схемою «рефлексивного квадрату», яка включає співставлення 

очікувань учасниць від занять блоку з отриманим результатом, аналіз того, що 

здобули учасниці на заняттях (чому навчилися, що усвідомили), з якими 

труднощами при цьому зіштовхнулися, які нові проблеми виникли, що треба 

врахувати і на що треба звернути увагу [7; 16].  

При розробці програми формування позитивно-дієвого ставлення до 

власної зовнішності у дівчат юнацького віку ми виходили з припущення щодо 

можливості формування позитивно-дієвого ставлення до власної зовнішності 

через розвивальний вплив на складові структури суб’єктності дівчат 

юнацького віку. Дане припущення перевірялося в ході формувального 

експерименту.  
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3.2 Структура та зміст програми формування позитивно-дієвого 

ставлення до власної зовнішності у дівчат юнацького віку 

 

При розробці змісту блоків програми ми орієнтувалися на 

запропонований варіант структури програм психологічного супроводу, 

представлений в доробку Т. Б. Хомуленко, К. І. Фоменко, А. В. Поденка [56]. 

За даними цих авторів, блоки можуть містити інформаційну та 

інструментальну стадії. Інформаційна стадія спрямована на формування в 

учасників програми уявлення щодо сутності тих психологічних особливостей, 

розвиток або корекція яких представляє мету та завдання програми 

психологічного супроводу, а також на визначення індивідуальних 

особливостей даних якостей в учасників програми. Інструментальна стадія 

передбачає актуалізацію якостей, їх розвиток та корекцію в ході виконання 

різноманітних вправ та застосування інших методів групової роботи.  

Структура програми формування позитивно-дієвого ставлення до 

власної зовнішності у дівчат юнацького віку представлена організаційними 

етапами (підготовчим, основним, заключним) і змістовними блоками 

(мотиваційний блок, блок ставлення до себе, блок ставлення до інших, блок 

особистісної автономії, блок самоорганізації діяльності та структурування 

часу, рефлексивний блок), що включають в себе інформаційну та 

інструментальну стадії.  

Кожне окремо взяте заняття має певну структуру, яка включає в себе 

наступні елементи: привітання; розкриття основної теми заняття; рухові 

вправи для розминки, спрямовані на стимулювання активності учасників, 

покращенню емоційного стану та згуртованості групи; основна частина, у 

межах якої використовувалися засоби формування певних суб’єктних якостей; 

підведення підсумків заняття, рефлексія набутого досвіду; домашнє завдання, 

яке передбачало реалізацію отриманого досвіду поза групою. На останньому 

занятті кожного блоку програми здійснювалася рефлексія за схемою 

«рефлексивного квадрату». 



192 

Мета мотиваційного блоку полягає у створенні атмосфери довіри й 

усвідомленої позитивної мотивації до участі у програмі. Основні завдання 

мотиваційного блоку: створення позитивного клімату групи, атмосфери 

довіри, визначення усвідомлюваної мотивації участі у програмі, усвідомлення 

зв’язку між ймовірністю задоволення провідних мотивів і участю у програмі.  

Учасники вирішують, яке місце зовнішність займає в їхньому житті, для 

яких аспектів їхнього життя вона є значущою, як може ставлення до 

зовнішності вплинути на успішність вирішення життєвих завдань. Важливим 

є усвідомлення того, що удосконалювання зовнішності не завжди приводить 

до позитивних змін у ставленні до неї та в оцінці якості свого життя, оскільки 

через удосконалення зовнішнього вигляду іноді намагаються вирішити 

проблеми,  які насправді для свого вирішення потребують свідомого 

неупередженого аналізу причин особистих невдач, відкритості щодо власних 

переживань, усвідомлення необхідності внутрішніх трансформацій і 

відповідальних рішень щодо зміни власної поведінки та способу життя.  

Отже, основним результатом занять мотиваційного блоку програми 

постає формулювання учасницями програми власних очікувань щодо її 

ефективності в аспектах зміни ставлення до власної зовнішності через зміну 

ставлення до себе, до інших людей та до світу в цілому, розвиток здатності до 

розкриття та реалізації власного потенціалу. 

Мета блоку ставлення до себе – сприяння формуванню позитивного 

ставлення до себе. У межах блоку ставлення до себе вирішувалися такі 

завдання: розвиток самоприйняття й цінності власної особистості; 

усвідомлення причин схильності до самозвинувачення; збагачення досвіду 

самопізнання, формування цілісних уявлень щодо своєї зовнішності, тіла; 

розвиток впевненості в собі; усвідомлення цінності власної індивідуальності; 

розвиток навичок самопрезентації; розвиток здатності піклуватися про себе та 

отримувати від цього задоволення.  

Інформаційна стадія даного блоку включала інформаційне повідомлення 

про сутність ставлення до себе та його роль у організації людиною власної 
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життєдіяльності з наступним колективним обговоренням, а також групову 

дискусію на тему «Навіщо люди звинувачують себе?». Визначення 

індивідуальних особливостей ставлення до себе відбувалося із використанням 

«Методики дослідження ставлення до себе» С. Р. Пантілєєва.  

У межах інструментальної стадії для вирішення завдань даного блоку 

використовувалися вправи «Хто Я?», «Рольова гімнастика», «Мій портрет у 

променях сонця», «Моє відображення», «Дзеркало любові», застосування яких 

спрямовано на  усвідомленню важливості прийняття свого «Я» з усіма 

перевагами та недоліками. Завдання усвідомлення розбіжності між Я-

реальним і Я-ідеальним та їх взаємодоповнення використовувалися вправи «Я-

реальне» і «Я-ідеальне», «Герой мультфільму», «Пари дуальностей». 

Формуванню адекватної самооцінки через отримання зворотного зв’язку від 

групи  проводилося із використанням вправи «Роза й будяк». Збагачення 

досвіду самопізнання через усвідомлення власних мотивів, потреб, прагнень, 

ставлень, особливостей поведінки, емоційного реагування, формування 

цілісних уявлень щодо своєї зовнішності відбувалося в ході виконання вправ 

«Лист собі, улюбленому», «Чарівна рука», «Коло субособистостей». Розвиток 

здатності приймати компліменти відбувався із використанням вправи 

«Чарівний стілець» і «Компліменти». Переосмислення тих рис, які 

ідентифікувалися як негативні, надання їм  позитивної інтерпретації, розвиток 

здатності ставитися до своїх недоліків з гумором відбувалося в ході 

опрацювання вправи «Парадокси». Усвідомлення відмінностей і зв’язку «Я-

для інших» і «Я-для себе» передбачало проведення арт-терапевтичної вправи 

«Я – Місто». Розвиток здатності ухвалювати та цінувати власну 

індивідуальність відбувався в ході виконання вправи «Біла ворона». 

Виконання вправи «Як я піклуюся про себе» дозволила учасницям 

усвідомити, що піклування про себе включає не тільки приділення уваги уходу 

за собою через використання косметичних засобів, придбання одягу, 

забезпечення власного спокою, але й через піклування про власне тіло, 

підтримку свого здоров’я. За результатами виконання вправи проводиться 
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дискусія на тему того, яким буває здоров’я, що дозволяє учасниця усвідомити, 

що фізичне здоров’я пов’язане з психологічним, соціальним і духовним 

здоров’ям.  

Візуалізація, інтеграція набутого досвіду, переживання власної 

ідентичності відбувалася із використанням вправи «Стара майстерня по 

виготовленню сосудів» [28, c. 253]. 

Мета блоку ставлення до інших – оптимізація ставлення до інших людей. 

На заняттях блоку вирішувалися такі завдання: розвиток здатності довіряти 

іншим та викликати їх довіру, отримувати задоволення від взаємодії зі 

значущим іншим, приймати та цінувати особистість іншого, вироблення 

навичок безоцінного ставлення; засвоєння ефективних способів реагування на 

негативні впливи з боку оточуючих; розвиток асертивностіта толерантності. ; 

розвиток здатності вести діалог з іншим, виражати у діалозі з іншим власну 

індивідуальність.  

Інформаційна стадія даного блоку включала інформаційне повідомлення 

про роль інших в житті людини, починаючи з народження. Визначення 

індивідуальних особливостей ставлення до інших відбувалося із 

використанням проективного малюнку «Я та інші».  

На заняттях інструментальної стадії відбувалося усвідомлення 

стереотипів у ставленні до інших із використанням вправи «Ярлики», 

усвідомлення власного впливу на інших людей і значимості їх у своєму житті – 

із використанням вправи «Визначення границь», усвідомлення характеру 

взаємин з оточуючими людьми – із використанням вправи «Зміна місця 

проживання». Усвідомлення особливостей впливу на учасниць значущих для 

них людей відбувалося при виконанні вправи «Характероутворюючі зв’язки» 

[24, с.94–95]. Розвиток навичок асертивної поведінки відбувався в ході 

групового обговорення правил асертивної поведінки, запропонованих 

ведучим, і виконання вправи «Прохання – відмова». Розвитку почуття 

спільності, здатності до розуміння інших і саморозуміння сприяло виконання 

вправи «Шукаємо спільні та відмінні риси характеру». Виконання вправи 



195 

«Домалюй малюнок» сприяло усвідомленню відмінностей сприйняття світу 

різними людьми. 

Вплив ставлення до інших на особливості встановлення 

міжособистісних контактів та власну соціальну успішність обговорювався в 

межах групової дискусії. Усвідомлення частого неспівпадіння подій, думок і 

почуттів, а також вплив невміння їх розрізняти на інтерпретацію поведінки 

інших людей та на ставлення до них відбувалося за результатами проведення 

рольової гри «Чому ти не …» та аналізу проблемно-конфліктних ситуацій, 

запропонованих учасницями. 

Усвідомлення важливості рівності позицій учасників діалогу, 

відсутності між ними бар’єрів, вміння слухати іншого та цінувати його 

позицію, навіть не погоджуючись із нею відбувалося із використанням вправи 

«Ведення бесіди в різних положеннях» та рольової гри «Діалог чи два 

монологи».  

Усвідомлення важливості використання в спілкуванні «Я-

висловлювання», формування вмінь конструювати «Я-висловлювання» 

проводилося із використанням вправи «Я-висловлювання», виконанню якої 

передувало розігрування ситуацій з подальшим груповим обговоренням.   

На розвиток у учасниці толерантності щодо інших, усвідомлення 

відмінності між терпінням і терпимістю, для визначення меж їхньої 

терпимості, а також  здатності виявляти толерантність у життєвих ситуаціях 

були спрямовані вправи «Терпіння і терпимість», «Межі толерантності», 

«Невідомі світи». 

Завдання блоку особистісної автономії полягають в розвитку вміння 

забезпечувати суверенності свого зовнішнього та внутрішнього простору; 

усвідомленні учасницями власних ціннісних орієнтирів та смислів; розвиток 

здатності до здійснення вільного вибору на основі власних цінностей та 

смислів; розвиток навичок системної рефлексії; усвідомлені та визначенні 

учасницями індивідуальної міри відповідальності за прийняті рішення та події 

власного життя.  
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Інформаційна стадія даного блоку включала інформаційне повідомлення 

про сутність понять автономії та аутентичності. Діагностика за даним блоком 

передбачала використання методик «Опитувальник каузальних орієнтацій» 

Е. Десі і Р. Райана в адаптації О. Дергачової, Л. Дорфмана, Д. Леонтьєва, 

«Диференціальний тест рефлексивності» Д. Леонтьєва і Є. Осина, «Методика 

діагностики тілесного локусу контролю» Т. Б. Хомуленко, В. О. Крамченкової, 

Д. М. Туркової. Аналіз власних ціннісних орієнтацій відбувався із 

використанням методики М. Рокіча.  

Інструментальна стадія блоку передбачала проведення групових 

дискусій та теми: «Портрет аутентичної особистості», «Що заважає 

ухвалювати самостійні рішення та втілювати їх у життя», «Яка я справжня?», 

«Секрети життєвого успіху», «У чому різниця між мати і бути?». Навички 

конструктивного відстоювання свого права на індивідуальність 

відпрацьовувалися в рольових іграх і при аналізі проблемно-конфліктних 

ситуацій, запропонованих учасницями.  

Розвиток вміння відстежувати свої зовнішні та внутрішні кордони із 

забезпеченням  зони комфорту відбувався в ході виконання вправ «Особиста 

територія», «Те, що є моїм», «Довіра до себе». Навички опору груповому тиску 

відпрацьовувалися при виконанні вправи «Ситуації». Розвиток 

відповідальності відбувався при виконанні вправ «Види відповідальності», 

«Незакінчені речення», «Вибір відповідальності», «Формула 

відповідальності» [58]. Усвідомленню себе суб’єктом життя сприяло 

виконання вправи «Залежність». Розвиток здатності до здійснення вільного 

вибору на основі власних цінностей та смислів відбувався при виконанні 

вправи «На розпутті». Здатність аналізувати свої помилки як набуття 

життєвого досвіду розвивалася при виконанні вправи «Позитивне мислення». 

Отримання досвіду розгляду проблеми з різних точок зору відбувалося при 

відпрацювання вправи «Песиміст, Оптиміст, Блазень». У групі відбувалося 

обговорення технік боротьби з негативними думками і відпрацювання за 

результатами цього обговорення вправ «З мінуса робимо плюс» і «Заміна 
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негативних думок на позитивні». Цінність власної особистості як автора свого 

життєвого проекту усвідомлювалася при виконанні вправи «Мій девіз і мій 

герб». 

Розвиток навичок системної рефлексії відбувався в ході рольових ігор з 

діалогічного спілкування, оскільки, на нашу думку, системна рефлексія є 

обов’язковою умовою ведення успішного діалогу.  Завдяки системній 

рефлексії учасник діалогу може усвідомлювати саму ситуацію взаємодії у всіх 

її аспектах, включаючи й полюс суб'єкта, і полюс об'єкта, а також 

альтернативні можливості. У процесі групових обговорень після проведення 

рольових ігор даного спрямування учасниці відзначали складність процесу 

рефлексії в ході діалогу, обумовлену тим, що необхідно було одночасно 

зосереджуватися на власних думках, емоційному стані, їх контролі,  а також 

передбачати реакції іншого, відслідковувати вплив своїх висловлювань на 

іншого, тримати у фокусі уваги тему діалогу. Результативність системної 

рефлексії під час діалогічного спілкування дівчата пов’язували  з успішністю 

знаходження взаєморозуміння, компромісу або творчого вирішення 

суперечностей і збагачення на цій основі картини світу учасників діалогу. 

Усвідомлення в процесі рефлексії учасницями діалогічного спілкування 

зв’язку між виникаючими емоційними переживаннями й формуванням певної 

неузгодженості між старими й новими уявленнями про себе та інших, 

приводило їх до висновку, що причина цієї неузгодженості криється не в 

несприятливих зовнішніх впливах, а у власній невідповідності заданим 

діалогом вимогам, головна з яких полягає у складності поглянути на себе зі 

сторони. Здатність до децентрації відпрацьовувалася у вправах «П’ять добрих 

слів», «Ілюстровані цілі», «Два будинки». Спроба усвідомлення смислу 

власного життя здійснювалася через виконання завдання «Граничні смисли».  

На останньому занятті блоку виконувалася вправа «Лист до себе», в 

якому учасниці повинні були відповісти собі на питання: В якій мірі я 

піддаюся впливу оточення? Якого результату я хочу досягти в найближчому 
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майбутньому? Які мої стратегічні життєві цілі? Чи це справді мої власні цілі? 

Чи відповідають вони моїм цінностям та смислам?   

Блок самоорганізації діяльності та структурування часу передбачає 

вирішення таких завдань: оволодіння навичками планування часу, розвиток 

навичок саморегуляції поведінки і діяльності та ефективної організації свого 

часу; засвоєння навичок самостимулювання та зниження емоційної напруги. 

Інформаційна стадія даного блоку передбачала проведення міні-лекції 

на тему «Мистецтво встигати» і діагностику за методиками «Опитувальник 

самоорганізації діяльності» О. Мандрикової та «Стиль саморегуляції 

поведінки – ССП-98» В. І. Моросанової з подальшим обговоренням 

результатів. 

Інструментальна стадія включала вправи, що були спрямовані на  

актуалізацію досвіду самоефективності, досвіду продовження роботи після 

винагороди, досвіду впорядковувати свої справи: «Нобелівська премія»,  

«Кошик справ», «Важливе доручення». Відпрацювання підбадьорювань себе 

відбувалося через виконання вправ «Вербальні самовпливи» і «Образні 

самовпливи», в ході виконання яких учасниці отримували досвід застосування 

самовпливів у формі самонаказу, самопрограмування, самосхвалення, 

образного відтворення власних ресурсних ситуацій.  

На заняттях даного блоку учасниці виконують кейси, зміст яких полягає 

у ефективному плануванні виконання різних життєвих завдань в умовах 

дефіциту часу. За результатами обговорення виконання кейсів учасниці 

приходять до висновку, що ефективність у вирішенні життєвих завдань 

значною мірою залежить від наявності умінь чітко визначати цілі, засоби їх 

досягнення, гнучко моделювати умови виконання справ, дотримуючись тайм-

менеджменту. При цьому зазначається необхідність врахування часу на 

відпочинок і піклування про свій зовнішній вигляд і своє здоров’я. В ході 

мозкового штурму учасниці напрацьовують правила організації часу при 

виконанні звичних для них повсякденних справ і дій в умовах непередбачених 
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обставин. На заняттях даного блоку також відпрацьовуються навички 

релаксації із застосуванням тілесно-орієнтованих технік і аутотренінгу.  

Рефлексивний блок програми передбачає аналіз та усвідомлення 

отриманих результатів як власних досягнень учасників, забезпечення 

активного застосування актуалізованих якостей та набутих здатностей шляхом 

співвіднесення з характеристиками проблемних ситуацій, для вирішення яких 

вони необхідні, визначення напрямків і сфер їх застосування. 

 

3.3 Результати контрольного дослідження ефективності програми 

формування позитивно-дієвого ставлення до власної зовнішності у дівчат 

юнацького віку 

 

Ефективність програми формування позитивно-дієвого ставлення до 

власної зовнішності перевірялась у формувальному експерименті, в якому 

брали участь 70 дівчат юнацького віку (18-20 років), по 35 дівчат в 

експериментальній і контрольній групах. В обох групах порівну представлені 

дівчата, в яких на констатувальному етапі дослідження було визначено 

низький рівень задоволеності та середній і високий рівень стурбованості 

власною зовнішністю, а також дівчата з середньо-низьким рівнем 

задоволеності та стурбованості власною зовнішністю. Саме за цими групами 

було визначено найнижчі показники за більшістю складових суб’єктності та 

ставлення до зовнішності порівняно з іншими досліджуваними групами.  

Програма формування позитивно-дієвого ставлення до власної 

зовнішності у дівчат юнацького віку складалась із 32 занять, які проводились 

1-2 рази на тиждень.   

В основу організації проведення формувального експерименту було 

покладено план для двох груп з попереднім та підсумковим тестуванням. 

Оцінка ефективності програми здійснювалась із використанням 

методик: «Опитувальник образа власного тіла О. О. Скугаревського, методика 

«Ставлення до свого зовнішнього вигляду: задоволеність і стурбованість» 
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О. В. Капітанової, опитувальник «Оціночно-змістовна інтерпретація свого 

зовнішнього вигляду» В. О. Лабунської та О. В. Белугіної, опитувальники 

«Вплив образа тіла на якість життя» і «Ситуативна незадоволеність образом 

тіла» Т. Кеша  в адаптації Л. Т. Баранської і С. С. Татаурової, «Опитувальник 

каузальних орієнтацій» Е. Десі та Р. Райана в адаптації О. Є. Дергачової, 

Л. Я. Дорфмана, Д. О. Леонтьева, опитувальник «Диференціальний тип 

рефлексії» Д. О. Леонтьєва і Є.М. Осіна,  «Опитувальник самоорганізації 

діяльності» О. Ю. Мандрикової, «Тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО)» 

Д. О. Леонтьєва, «Шкала екзистенції» А. Ленгле і К. Орглер в адаптації 

С.В. Кривцової, «Методика дослідження ставлення до себе» С. Р. Пантілєєва, 

«Шкала базових переконань» Р. Янов-Бульман в адаптації О. А. Кравцової. 

При статистичній обробці даних використовувався U-критерій Манна-Уітні та 

Т-критерій Вілкоксона.  

Відмінності показників ставлення до зовнішності та суб’єктності дівчат 

експериментальної та контрольної груп на початку формувального 

експерименту не досягали рівня статистичної значущості (табл. Д.1 і Д.2 

додатку Д).  

При порівнянні результатів експериментальної та контрольної груп 

після реалізації програми в експериментальній групі визначені більш високі 

показники задоволеності зовнішністю, самооцінки обличчя, тіла, виразної 

поведінки, відповідності зовнішності віку та статусу, відображеної 

зовнішності, але більш низькі показники стурбованості зовнішністю, 

ситуативної та загальної незадоволеності нею (табл. Д.3 додатку Д).  

Також після реалізації програми в експериментальній групі порівняно з 

контрольною визначені більш високі показники за такими складовими 

суб’єктності, як автономна каузальна орієнтація та системна рефлексія. 

Визначені і більш високі показники таких складових самоорганізації 

діяльності, як цілеспрямованість і наполегливість.  

Серед складових ставлення до себе більш високі показники в 

експериментальній групі визначені за самовпевненістю, самокеруванням, 
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відображеним ставленням, тобто за модальностями ставлення до себе, що 

представляють його оцінний компонент, а також за самоприйняттям як 

модальністю емоційно-ціннісного компоненту ставлення до себе.  

За експериментальною групою визначені і більш високі показники таких 

складових смислу життя, як процес життя, результативність самореалізації, 

локус контролю-Я та локус контролю-життя, а також показники 

самотрансценденції, свободи та відповідальності, базисних переконань у 

прихильності світу та власній цінності.  

У контрольній групі більш високими виявилися показники безособової 

каузальної орієнтації, квазірефлексії, закритості ставлення до себе,  

самоприв’язаності, внутрішньої конфліктності та самозвинувачення (табл. Д.4 

додатку Д).  

Підвищення показників за вказаними складовими суб’єктності та 

ставлення до зовнішності юнок експериментальної групи підтверджується 

порівнянням результатів, отриманих за даною групою на констатувальному та 

контрольному етапі формувального експерименту (табл. Д.5 і Д.7 додатку Д). 

Порівняння результатів констатувального і контрольного зрізів за 

контрольною групою засвідчили відсутність статистично значущих змін (табл. 

Д.6 і Д.8 додатку Д).  

Отже, за результатами участі в програмі формування позитивно-дієвого 

ставлення до власної зовнішності через застосування психологічних засобів 

розвитку суб’єктності дівчата юнацького віку стали більш здатними до 

переживання власної самодетермінованості та компетентності, про що 

свідчить підвищення показників автономної каузальної орієнтації при 

зниженні показників безособової каузальної орієнтації. У них зросла здатність 

концентруватися на меті та проявляти наполегливість для завершення 

розпочатої справи.  

Зміни в показниках складових екзистенційної сповненості відображають 

зростання здатності до прийняття рішень на основі власних цінностей, 

виділяючи серед них найбільш значущі, і взяття на себе відповідальності 
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втілювати дане рішення в життя. Зростання рівня трансценденції свідчить, що 

при прийнятті рішень дівчата почали більше орієнтуватися не тільки на власні 

цінності, а й на цінності інших людей, світу в цілому. Узгоджується з даним 

результатом і зростання у дівчат експериментальної групи переконаності у 

прихильності світу, доброті людей,  власній цінності та значущості.   

Оптимізація ставлення до себе головно торкнулась оцінного його 

компонента і негативного самоставлення. Показники першого зросли, а 

другого впали. Водночас підвищення показника самоприйняття вважаємо 

вагомим здобутком запропонованої програми, адже за даними дослідників 

складові емоційно-ціннісного компоненту ставлення до себе значно гірше 

піддаються корекції порівняно з оцінним ставленням [40]. 

Підвищення при зростанні показників складових ставлення до себе та 

екзистенційної сповненості також складових смислу життя (процес життя, 

результативність самореалізації, локус контролю-Я, локус контролю-життя) 

можна пояснити тим, що екзистенційна сповненість і ставлення до себе є 

смисловими за своєю сутністю феноменами.  

Дещо неочікуваним виявився результат відсутності змін у показниках 

децентрації при тому, що зросла здатність до системної рефлексії. Це може 

свідчити про те, що дівчата засвоїли навички застосування системної 

рефлексії, але особистісної децентрації не досягли. Даний результат необхідно 

врахувати при подальшому удосконаленні програми формування позитивно-

дієвого ставлення до власної зовнішності.  

Водночас результат формувального експерименту підтвердив 

можливість розвивати позитивно-дієве ставлення до зовнішності дівчат 

юнацького віку через розвиток їх суб’єктності, оскільки поряд з позитивними 

зрушеннями у показниках суб’єктності спостерігаються і позитивні зрушення 

у показниках ставлення до власної зовнішності учасниць експериментальної 

групи.   

Отримані в ході контрольного дослідження результати засвідчили 

ефективність запропонованої програми формування позитивно-дієвого 
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ставлення до власної зовнішності у дівчат юнацького віку як щодо проявів їх 

суб’єктності, так і щодо ставлення до власної зовнішності.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. При розробці та реалізації програми формування позитивно-дієвого 

ставлення до власної зовнішності у дівчат юнацького віку перевірялося 

припущення щодо можливості формування позитивно-дієвого ставлення до 

власної зовнішності через розвивальний вплив на складові структури 

суб’єктності дівчат юнацького віку. З урахуванням визначеної на 

констатувальному етапі дослідження структури суб’єктності дівчат 

юнацького віку програма формування позитивно-дієвого ставлення до власної 

зовнішності складається з мотиваційного блоку, блоку ставлення до себе, 

блоку ставлення до інших, блоку особистісної автономії, блоку 

самоорганізації діяльності та структурування часу, рефлексивного блоку.  

2. На заняттях, що проводились у межах розробленої програми, 

використовувалися такі методи й прийоми, як групова дискусія, рольові ігри, 

інформаційні повідомлення, психогімнастика, арт-терапевтичні та тілесно-

орієнтовані психотехніки, техніки з арсеналу кататимно-імагінативної 

психотерапії, психосинтезу, символдрами, арт-терапії, тілесно-орієнтованої 

психотерапії,  кататимно-імагінативної психотерапії тощо. Кожне заняття 

програми передбачало створення єдиного психологічного простору, 

виконання окремих вправ з наступних обговоренням, упорядкуванням 

інформації та її узагальненням, зняття психологічної напруженості 

(релаксаційні відновлювальні вправи), підведення підсумків заняття 

(зіставлення цілей заняття з отриманим результатом) і постановка задач на 

відпрацювання набутих звичок у повсякденній діяльності та поведінці.  

3. Перевірка ефективності запропонованої програми формування 

позитивно-дієвого ставлення до власної зовнішності у дівчат юнацького віку 

передбачала порівняння показників суб’єктності та ставлення до власної 
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зовнішності, отриманих у межах констатувального й контрольного зрізу у 

дівчат експериментальної та контрольної груп. У дівчат, що брали участь в 

програмі  зафіксована наявність позитивних зрушень у показниках автономної 

каузальної орієнтації, системної рефлексії, цілеспрямованості, наполегливості 

у досягненні мети, самовпевненості, самокерування, відображеного ставлення, 

самоприйняття, осмисленості життя через підвищення показників інтересу до 

процесу життя, результативності самореалізації, локусу контролю-Я та локусу 

контролю-життя, самотрансценденції, свободи та відповідальності, базисних 

переконань у прихильності світу та власній цінності. При цьому знизилися 

показники безособової каузальної орієнтації, квазірефлексії, закритості 

ставлення до себе, самоприв’язаності, внутрішньої конфліктності та 

самозвинувачення. Участь у програмі також сприяла зростанню у дівчат 

задоволеності зовнішністю, підвищенню самооцінки обличчя, тіла, виразної 

поведінки, відповідності зовнішності віку та статусу, відображеної 

зовнішності, зменшенню стурбованості зовнішністю, ситуативної та загальної 

незадоволеності нею.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що виявляється у визначенні особливостей формування 

ставлення до власної зовнішності в структурі суб’єктності дівчат юнацького 

віку. На підставі отриманих в ході дослідження результатів можна зробити 

такі висновки:  

1. У сучасних психологічних дослідженнях не існує одностайності щодо 

поняття суб’єктності та її структури. Аналіз робіт за проблемою суб’єктності 

дозволив серед психічних феноменів, через які найглибше розкривається її 

сутність, виділити здатність до рефлексії, автономність, осмисленість життя, 

екзистенційну сповненість, ставлення до себе та світу, здатність до 

самоорганізації власної активності, а саму суб’єктність визначити як 

інтегральне особистісне утворення, виразність характеристик якого розкриває 

життєву позицію людини у світі. Специфіка суб’єктного ставлення до власної 

зовнішності визначається здатністю особистості розуміти її як частину 

тілесно-душевно-духовної єдності, приймати та цінувати власну 

неповторність, оцінювати власну зовнішність за внутрішніми критеріями, 

самостійно визначати міру, напрямок і засоби перетворювальної активності 

щодо неї.   

2. Емпірично визначена структура суб’єктності дівчат юнацького віку 

представлена компонентами автономії, самоорганізації поведінки та 

діяльності, ставлення до себе та світу, зовнішньо каузальної самовпевненості. 

Із означеними компонентами суб’єктності пов’язані всі досліджувані складові 

ставлення до зовнішності, більшість з яких прямо чи обернено корелює з 

компонентами автономії та ставлення до себе і світу. Із компонентом 

зовнішньо-каузальної самовпевненості прямо пов’язані стурбованість 

зовнішністю, самооцінки виразної поведінки, відповідності зовнішності 

статусу та оформлення зовнішності. Остання також прямо корелює з 

компонентом самоорганізації поведінки та діяльності.  
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Серед базових елементів структури суб’єктності і ставлення до 

зовнішності юнок представлені суб’єктні якості (задоволеність 

самореалізацією, локус контролю-Я та локус контролю-життя, відображене 

ставлення, самоприв’язаність, самозвинувачення, системна рефлексія, 

автономна каузальна орієнтація) і параметри ставлення до зовнішності 

(задоволеність зовнішністю, самооцінка обличчя). Самозвинувачення та 

самоприв’язаність дестабілізують структуру суб’єктності і ставлення до 

зовнішності, а інші базові елементи – сприяють її інтеграції.  

3. Виявлено чотири варіанти співвідношення задоволеності і 

стурбованості власною зовнішністю у юнок: у більшості дівчат високий і 

середній рівень задоволеності зовнішністю поєднується з низьким рівнем 

стурбованості нею; дещо меншу кількість дівчат характеризує середній рівень 

як задоволеності, так і стурбованості зовнішністю; найменш представлені 

дівчата, які відрізняються низьким рівнем задоволеності та середнім і високим 

рівнем стурбованості власною зовнішністю, а також середньо-низьким рівнем 

задоволеності і стурбованості власною зовнішністю.  

4. Визначено психологічну специфіку суб’єктності дівчат з різними 

варіантами співвідношення задоволеності і стурбованості власною 

зовнішністю. Найвищі показники суб’єктності за більшістю її складових 

характеризують задоволених нестурбованих зовнішністю дівчат, а найнижчі –

дівчат із середньо-низьким рівнем задоволеності та стурбованості 

зовнішністю. Стурбованих зовнішністю дівчат, незалежно від рівня 

задоволеності нею, відрізняє  більш виражена зовнішня каузальна орієнтація 

та квазірефлексія, найменш виражена інтроспекція, орієнтація поведінки на 

соціальну бажаність, зовнішні норми та вимоги, схильність до фіксації на 

подіях сьогодення, закритість ставлення до себе порівняно із нестурбованими 

зовнішністю ровесницями.  

Структурну організацію суб’єктності і ставлення до зовнішності 

незадоволених стурбованих зовнішністю дівчат відрізняє найнижча 

когерентність і розгалуженістю структурних зв’язків, найменша кількість 
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базових елементів, серед яких дестабілізуючими структуру виявилися 

самозвинувачення і зовнішня каузальна орієнтація. Найбільш організована та 

інтегрована структура суб’єктності і ставлення до зовнішності, найменша 

кількість дестабілізуючих базових елементів відрізняє задоволених і 

нестурбованих зовнішністю дівчат. Порівняно більш низькі показники 

організованості структури суб’єктності і ставлення до зовнішності у середньо 

задоволених і стурбованих зовнішністю дівчат обумовлені  високою 

диференційованістю складових ставлення до зовнішності і дестабілізуючим 

впливом базових елементів самозвинувачення та інтроспекції. Структура 

суб’єктності і ставлення до зовнішності незадоволених і нестурбованих 

зовнішністю дівчат характеризується порівняно високою диференційованістю 

складових суб’єктності, найбільшою кількістю базових елементів, серед яких 

дестабілізують структуру самозвинувачення, самопривязаність і прагнення до 

вдосконалення зовнішності.  

5. Найбільш активними в піклуванні про своє здоров’я та 

відповідальними за стан свого тіла за сукупністю показників високого і 

середнього рівня інтернальності тілесного локусу контролю, життєвого стилю, 

спрямованого на збереження здоров’я, автономної мотивації відмови від 

паління виявилися середньо задоволені і середньо стурбовані власною 

зовнішністю дівчата. Менш схильні дотримуватися здорового способу життя 

задоволені нестурбовані зовнішністю дівчата, серед яких переважають особи 

з середнім рівнем інтернальності тілесного локусу контролю, автономною 

мотивацією відмови від паління, але значною кількістю представлені і дівчата, 

які взагалі немотивовані на таку відмову. Незадоволені і стурбовані 

зовнішністю дівчата ще менш опікуються реалізацією життєвого стилю, 

спрямованого на збереження здоров’я, характеризуються середнім і низьким 

рівнем інтернальності тілесного локусу контролю, переважно екстернальною 

або інтроектованою мотивацією відмови від паління. Найменш дотримуються 

здорового способу життя незадоволені і нестурбовані зовнішністю дівчата, які 
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головно характеризуються низьким рівнем інтернальності тілесного локусу 

контролю, амотивацією або інтроектованою мотивацією відмови від паління.  

6. Емпірично доведена можливість формування позитивно-дієвого 

ставлення до власної зовнішності у дівчат юнацького віку через здійснення 

розвивально-корекційного впливу на складові їх суб’єктності. З урахуванням 

структури суб’єктності дівчат юнацького віку програма формування 

позитивно-дієвого ставлення до власної зовнішності складається з 

мотиваційного блоку, власне розвивально-корекцйних блоків особистісної 

автономії, ставлення до себе, ставлення до інших, самоорганізації діяльності 

та структурування часу, а також рефлексивного блоку. Перевірка ефективності 

програми показала наявність статистично значущих позитивних зрушень в 

показниках суб’єктності і ставлення до зовнішності у дівчат, що брали в ній 

участь.   

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі вбачаємо у 

визначенні гендерних відмінностей структурної організації суб’єктності та 

ставлення до зовнішності у осіб юнацького віку.   
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Матриці інтеркореляцій показників суб’єктності та ставлення до власної зовнішності дівчат юнацького віку 

Таблиця А.1 
Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності і ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку 

Складові 
суб’єктності 

Складові ставлення до зовнішності
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Автономна 
каузальна орієнтація 

,477*** -,274*** -,360*** ,458*** ,434*** ,115*** ,172* ,334*** ,369*** ,161*  -,502*** -,431*** 

Зовнішня каузальна 
орієнтація

 ,336***     ,173*     ,191**  

Безособова 
каузальна орієнтація 

-,270***  ,209** -,285*** -,233*** -,138*   -,300***  -,153* ,266*** ,217*** 

Системна рефлексія ,543*** -,272*** -,334*** ,470*** ,388***  ,262*** ,357*** ,151* -,402*** -,386*** 
Інтроспекція  -,162* ,136*  ,211** ,178** 
Квазірефлексія -,281*** ,203** -,303*** -,271***  -,241*** ,319*** ,286*** 
Планомірність ,222*** -,161* ,243*** ,157* ,364***  ,151* -,189* -,217*** 
Цілеспрямованість ,172* ,150* ,245***  ,145* ,195** -,172* 
Наполегливість ,330*** ,314*** ,285*** ,294***  ,142* ,195** -,277*** -,247*** 
Фіксація  ,236*** ,219***  
Самоорганізація ,165* -,146* ,154* ,320*** ,163* -,196** 
Орієнтація на 
сьогодення

  ,171*   ,319***        

Закритість -,425*** ,523*** ,303*** -,273*** -,330***  -,197** -,143* ,456*** ,379*** 
Самовпевненість ,287*** -,179** ,275*** ,227*** ,158* ,159* ,302*** ,404*** ,265*** -,197** -,181** 
Самокерування ,239*** -,153* ,199** ,160* ,287***  ,171* ,194** -,178** 
Відображене 
самоставлення

,391***  -,309*** ,445*** ,430*** ,177** ,156*  ,311*** ,303*** ,223*** -,452*** -,345*** 

Самоцінність ,379*** -,229*** ,312*** ,265***  ,157* ,379*** ,410*** ,327***  
   



 
 

 

2
1
6

Продовження таблиці А.1 

Самоприйняття ,196** -,168* ,326*** ,266***  ,355*** ,356*** ,305*** -,149* 
Самоприв’язаність  -,441*** ,315*** -,426*** -,402*** -,252*** -,338*** -,379*** -,355*** -,350*** -,240*** ,340*** ,347*** 
Внутрішня 
конфліктність 

-,462*** ,136* ,325*** -,396*** -,336***  -,216** -,262*** -,364*** -,321*** -,369*** ,246*** ,272*** 

Самозвинувачення  -,477*** ,445*** -,614*** -,441*** -,156* -,181** -,270*** -,511*** -,379*** -,362*** ,458*** ,415*** 
Цілі в житті ,291*** -,248*** -,329*** ,487*** ,434*** ,143*  ,231*** ,336*** ,177** ,171* -,542*** -,394*** 
Процес життя ,342*** -,247*** -,376*** ,505*** ,526***  ,241*** ,349*** ,201** ,231*** -,563*** -,441*** 
Результат ,402*** -,215** -,363*** ,539*** ,481*** ,187** ,165* ,257*** ,383*** ,222*** ,190** -,586*** -,446*** 
Локус контролю-Я ,358*** -,223*** -,315*** ,471*** ,420*** ,141*  ,205** ,387*** ,207** ,202** -,595*** -,459*** 
Локус контролю-
життя 

,407*** -,284*** -,388*** ,516*** ,474***   ,226*** ,412*** ,209** ,199** -,549*** -,436*** 

Самодистанціювання ,309*** -,181** -,285*** ,243*** ,204**  -,315*** -,254*** 
Самотрансценденція ,522*** -,188** -,508*** ,526*** ,490***  ,261*** ,465*** ,313*** ,213** -,503*** -,509*** 
Свобода ,440*** -,321*** ,344*** ,411*** ,210** ,268*** ,306*** ,202** ,180** -,364*** -,367*** 
Відповідальність ,465*** -,149* -,343*** ,463*** ,459*** ,158* ,239*** ,317*** ,262*** ,267*** -,346*** -,320*** 
Базисне переконання 
в прихильності світу 

,306***  -,198** ,363*** ,196**  ,190**  ,296*** ,312*** ,183** -,141* -,217*** 

Базисне переконання 
в осмисленості світу 

,386*** -,243*** -,355*** ,405*** ,429*** ,164*  ,155* ,222** ,192** ,167* -,455*** -,334*** 

Базисне переконання 
у власній цінності 

,371*** -,231*** -,251*** ,355*** ,328***   ,148* ,327*** ,371*** ,193** -,212** -,247*** 

Примітка: 1 – задоволеність зовнішністю, 2 – стурбованість зовнішністю, 3 – прагнення до вдосконалення зовнішності, 4 – самооцінка 
обличчя, 5 – самооцінка тіла, 6 – самооцінка оформлення зовнішності,7 – самооцінка виразної поведінки, 8 – відображена зовнішність, 
9 – самооцінка відповідності зовнішності віку, 10 – самооцінка відповідності зовнішності статусу, 11 – вплив зовнішності на якість 
життя, 12 – ситуаційна незадоволеність зовнішністю, 13 – загальна незадоволеність зовнішністю. 
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Таблиця А.2 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності дівчат юнацького віку 

Складові 
суб’єктності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Закритість 1  -,308*** -,332*** ,297*** ,300*** ,278*** -,368***-,272***-,335***-,405***-,409***-,212***-,370***-,210***

Самовпевненість  1 ,181** ,456*** ,227*** -,265*** -,265*** -,406*** ,288*** ,244*** ,272*** ,316*** ,295** ,208** ,213** ,139* 
Самокерування   1 ,391*** ,198** ,203** -,172* -,139* -,221*** ,258*** ,156* ,249*** ,295*** ,214** ,206** ,279*** ,303*** 
Відображене 
самоставлення

   1 
,305*** ,231*** -,343*** -,342*** -,528*** ,386*** ,352*** ,415*** ,429*** ,385*** ,295*** ,337*** ,442*** 

Самоцінність    1 ,497*** -,333*** -,304*** -,376*** ,380***  ,536*** 
Самоприйняття    1 -,285*** -,251*** -,416*** ,147* ,182** ,209** ,157* ,178** ,327*** ,188** ,546*** 
Самоприв’язаність     1 ,262*** ,481*** -,408***-,319***-,355***-,434***-,430***-,312***-,344***-,248***

Внутрішня 
конфліктність

       1 ,535***

-,194**-,257***-,248***-,234***-,279***-,254***-,222***-,277***

Самозвинувачення     1 -,518***-,512***-,543***-,530***-,591***-,510***-,458***-,428***

Цілі в житті     1 ,784*** ,799*** ,884*** ,873*** ,280*** ,620***  
Процес життя     1 ,827*** ,781*** ,800*** ,188** ,579***  
Результат     1 ,782*** ,780*** ,258*** ,579*** ,170* 
Локус контролю-Я     1 ,872*** ,274*** ,626*** ,151* 
Локус контролю-
життя 

             1 
,327*** ,622*** ,205*** 

Базисне 
переконання в 
прихильності світу 

              1 
,225*** ,428***

Базисне 
переконання в 
осмисленості світу 

               1 ,180** 

Примітка: 1 – закритість, 2 – самовпевненість, 3 – самокерування, 4 – відображене самоставлення, 5 – самоцінність, 6 – самоприйняття, 7 – 
самоприв’язаність, 8 – внутрішня конфліктність, 9 – самозвинувачення, 10 – цілі в житті, 11 – процес життя, 12 – результативність життя, 
13 – локус контролю-Я, 14 – локус контролю-життя, 15 – базисне переконання в прихильності світу, 16 – базисне переконання в 
осмисленості світу, 17 – базисне переконання у власній цінності. 
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Таблиця А.3 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності дівчат юнацького віку (доповнення) 

Складові 
суб’єктності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Автономна 
каузальна орієнтація 

1 
-,240***-,489*** ,599*** -,240*** -,214*** ,258*** ,143* ,315***  ,175*  ,379*** ,531*** ,552*** ,467*** 

Зовнішня каузальна 
орієнтація

 1  -,166*      ,154*       

Безособова 
каузальна орієнтація 

  1 
-,333*** ,166* 

 
-,225***  -,269***  -,192**  

-,258***-,336***-,311*** -,297*** 

Системна рефлексія   1 -,366*** -,385*** ,293*** ,192** ,335*** ,292*** ,219** ,284*** ,447*** ,401*** ,439*** 
Інтроспекція   1 ,215** -,233***-,301*** -,194** -,177**  
Квазірефлексія   1 -,317*** -,138* -,345*** -,150* -,144* -,194** -,353***-,253*** -,203** 
Планомірність   1 ,496*** ,537*** ,672*** ,529*** ,162* ,250*** ,252*** ,225*** 
Цілеспрямованість   1 ,672*** ,444*** ,330*** ,193** ,192** ,135* 
Наполегливість    1 ,469*** ,365*** ,146* ,372*** ,348*** ,325*** 
Фіксація    1 ,153*  
Самоорганізація    1 ,582*** ,168* ,183**  
Орієнтація на 
сьогодення

           1     

Самодистанціюванн
я 

            1 
,471*** ,389*** ,458*** 

Самотрансценденція    1 ,610*** ,608*** 
Свобода    1 ,683*** 
Відповідальність    1 

Примітка: 1 – автономна каузальна орієнтація, 2 – зовнішня каузальна орієнтація, 3 – безособова каузальна орієнтація, 4 – системна 
рефлексія, 5 – інтроспекція, 6 – квазірефлексія, 7 – планомірність, 8 – цілеспрямованість, 9 – наполегливість, 10 – фіксація, 11 – 
самоорганізація, 12 – орієнтація на сьогодення, 13 – самодистанціювання, 14 – самотрансценденція, 15 – свобода, 16 – відповідальність. 
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Таблиця А.4 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності дівчат юнацького віку (доповнення) 

Складові 
суб’єктності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Закритість -,455*** ,244*** ,347*** -,434***  ,173* -,276***  -,230***  -,266*** -,160* -,216** -,366*** -,387*** -,298*** 
Самовпевненість ,342*** ,228*** -,323*** ,251***  -,170* ,297*** ,244*** ,271***  ,219*** ,137* ,254*** ,370*** ,354*** ,313*** 
Самокерування ,238*** -,139* -,177** ,312***  -,252*** ,579*** ,565*** ,538***  ,510*** ,410***  ,247*** ,229*** ,257*** 
Відображене 
самоставлення

,433***  -,330*** ,358*** -,222*** -,362*** ,432*** ,315*** ,415***  ,298*** ,160* ,335*** ,490*** ,468*** ,492*** 

Самоцінність ,179**  -,143* ,182**  -,135* ,143*  ,137*  ,165* ,167* ,256*** ,164* ,277***  

Самоприйняття ,172*  -,196**   -,144* ,172*  ,183**  ,145*  ,145* ,245***  ,277*** 
Самоприв’язаність  -,403***  ,296*** -,273*** ,246*** ,142* -,184** -,229*** -,362***  -,243***  -,146* -,390*** -,336*** -,291*** 
Внутрішня 
конфліктність

-,305***  ,157* -,340***  ,233*** -,207**  -,236***  -,181** -,142*  
-,376*** -,255*** -,323*** 

Самозвинувачення  -,463***  ,319*** -,449*** ,229*** ,347*** -,318*** -,289*** -,452***  -,245***  -,293*** -,625*** -,453*** -,525*** 
Цілі в житті ,506*** -,159* -,278*** ,406*** -,213** -,278*** ,301*** ,289*** ,411***  ,263*** ,217** ,271*** ,493*** ,402*** ,326*** 
Процес життя ,457*** -,151* -,200** ,376*** -,192** -,249*** ,240*** ,185** ,303*** -,141* ,188** ,145* ,245*** ,492*** ,311*** ,354*** 
Результат ,478*** -,159* -,260*** ,397*** -,183** -,295*** ,350*** ,268*** ,402***  ,244*** ,172* ,249*** ,527*** ,345*** ,379*** 
Локус контролю-Я ,562***  -,315*** ,403*** -,248*** -,265*** ,290*** ,355*** ,460***  ,251*** ,177** ,254*** ,533*** ,430*** ,341*** 
Локус контролю-
життя 

,546***  -,354*** ,447*** -,180** -,240*** ,277*** ,264*** ,408***  ,248*** ,153* ,256*** ,609*** ,442*** ,422*** 

Базисне переконання 
в прихильності світу 

  -,156* 
,226***  -,146* ,173*  ,298***  ,264***  ,202** ,376*** ,320*** ,308*** 

Базисне переконання 
в осмисленості світу 

,536*** -,164* -,243*** ,356***  -,250*** ,281*** ,175* ,478***  ,172*  
,334*** ,444*** ,438*** ,490*** 

Базисне переконання 
у власній цінності 

,222*** -,150* -,183** ,221***  -,215** ,186** ,196** ,225***  ,157*  
,189** ,316*** ,258*** ,347*** 

Примітка: 1 – автономна каузальна орієнтація, 2 – зовнішня каузальна орієнтація, 3 – безособова каузальна орієнтація, 4 – системна 
рефлексія, 5 – інтроспекція, 6 – квазірефлексія, 7 – планомірність, 8 – цілеспрямованість, 9 – наполегливість, 10 – фіксація, 11 – 
самоорганізація, 12 – орієнтація на сьогодення, 13 – самодистанціювання, 14 – самотрансценденція, 15 – свобода, 16 – відповідальність. 
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Таблиця А.5 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку 

Складові ставлення до 
зовнішності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

задоволеність 
зовнішністю

1 
-,423*** -,584*** ,666*** ,613***  ,264*** ,593*** ,351*** ,362*** ,303*** -,505*** -,501*** 

стурбованість 
зовнішністю

 1 
,357*** -,252*** -,268***   

-,183**    ,410*** ,344*** 

прагнення до 
вдосконалення 

  1 
-,458*** -,465***  -,226*** -,462*** -,272*** -,316*** -,302*** ,429*** ,406*** 

самооцінка обличчя    1 ,598*** ,168* ,168* ,665*** ,414*** ,376*** ,329*** -,500*** -,470*** 
самооцінка тіла     1 ,193** ,489*** ,291*** ,278*** ,279*** -,486*** -,486*** 
самооцінка оформлення       1 ,162*  ,235***     
самооцінка виразної 
поведінки

      1 
,231*** ,248*** ,481*** 

   

самооцінка відповідності 
віку 

       1 
,539*** ,360*** ,548*** -,322*** -,263*** 

самооцінка відповідності 
статусу

        1 
,238*** ,578*** -,168* -,161* 

Відображена зовнішність          1 ,170* -,178** 
вплив на якість життя           1 -,188** -,135* 
ситуаційна 
незадоволеність

           1 ,660*** 

Примітка: 1 – задоволеність зовнішністю, 2 – стурбованість зовнішністю, 3 – прагнення до вдосконалення зовнішності, 4 – самооцінка 
обличчя, 5 – самооцінка тіла, 6 – самооцінка оформлення зовнішності,7 – самооцінка виразної поведінки, 8 – самооцінка відповідності 
зовнішності віку, 9 – самооцінка відповідності зовнішності статусу, 10 – відображена зовнішність, 11 – вплив зовнішності на якість 
життя, 12 – ситуаційна незадоволеність зовнішністю, 13 – загальна незадоволеність зовнішністю. 
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Додаток Б 

Матриці інтеркореляцій показників суб’єктності та ставлення до власної зовнішності дівчат юнацького віку з 

різним співвідношенням задоволеності та стурбованості власною зовнішністю  

Таблиця Б.1 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності і ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку 
задоволених нестурбованих зовнішністю 

Складові 
суб’єктності 

Складові ставлення до зовнішності
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Автономна 
каузальна орієнтація 

,218*    ,332**       -,281** -,301** 

Зовнішня каузальна 
орієнтація

    -,228*         

Безособова 
каузальна орієнтація 

    -,314**       ,295**  

Системна рефлексія ,372***  -,219*  
Інтроспекція  -,254*  ,253* ,260* 
Квазірефлексія  ,231* ,260* 
Планомірність ,252* ,332**   
Цілеспрямованість  ,261* ,351***   
Наполегливість  ,240* ,468*** ,322**  -,228*  
Фіксація  ,250* ,234*  
Самоорганізація  ,249* ,312** ,250*  
Орієнтація на 
сьогодення

   ,252* ,316** ,306**      -,324**  -,238* 

Закритість  -,227*  ,348***  
Самовпевненість ,378*** ,239* ,274*  ,231* -,246*  
Самокерування  ,354***  -,244* -,304** -,260* 
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Продовження таблиці Б.1 

Відображене 
самоставлення

    ,359***       -,270*  

Самоцінність ,375*** ,241*  ,413*** ,265* ,354***  
Самоприйняття  -,243* ,257*  ,388*** ,254* ,323**  
Самоприв’язаність  -,346*** -,305** -,250* -,291** -,315** ,231*  
Внутрішня 
конфліктність 

-,259*        -,507*** -,221* -,398***   

Самозвинувачення  -,280** -,433*** -,309**  -,459*** -,230* -,288**  
Цілі в житті ,223* -,329** ,514*** ,657*** ,314**  -,626*** -,244* 
Процес життя ,277* -,303** ,482*** ,653***  ,358*** -,531***  
Результат ,258* -,281** ,387*** ,561*** ,272*  -,615***  
Локус контролю-Я ,321** -,318** ,506*** ,631*** ,314**  -,640*** -,244* 
Локус контролю-
життя 

,235*  -,314** ,456*** ,635*** ,284**   ,238*   -,587***  

Свобода  ,334**  -,229*  
Відповідальність ,270* ,385***   
Базисне переконання 
в прихильності світу 

   ,373*** ,315**  ,235*  ,229* ,240*    

Базисне переконання 
в осмисленості світу 

   ,247* ,687***       -,433***  

Базисне переконання 
у власній цінності 

 -,422***  ,245*          

Примітка: 1 – задоволеність зовнішністю, 2 – стурбованість зовнішністю, 3 – прагнення до вдосконалення зовнішності, 4 – самооцінка 
обличчя, 5 – самооцінка тіла, 6 – самооцінка оформлення зовнішності,7 – самооцінка виразної поведінки, 8 – відображена зовнішність, 
9 – самооцінка відповідності зовнішності віку, 10 – самооцінка відповідності зовнішності статусу, 11 – вплив зовнішності на якість 
життя, 12 – ситуаційна незадоволеність зовнішністю, 13 – загальна незадоволеність зовнішністю. 
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Таблиця Б.2 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності дівчат юнацького віку  
задоволених нестурбованих зовнішністю  

Складові суб’єктності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Закритість 1 -,324** -,229* -,302** ,293** -,385*** -,256* -,366***-,431***-,379*** -,255*  
Самовпевненість  1 ,568***,311** -,339** ,284** ,244* ,315** ,349*** ,311** ,300** ,329** 
Самокерування  1 ,241*   
Відображене 
самоставлення

   1      ,304**  ,277** ,323** ,274* ,321** ,254* ,288** 

Самоцінність  1 ,450*** -,239* -,363***-,444*** ,322**  ,350** 
Самоприйняття  1 -,504***-,433*** ,313**  ,428*** 
Самоприв’язаність   1 ,223* -,318** -,368*** -,256* -,328** -,283**  
Внутрішня 
конфліктність

       1 ,648***      -,423***  -,321** 

Самозвинувачення   1 -,306** -,247* -,332** -,285**-,451***-,290** -,382***

Цілі в житті  1 ,773*** ,795*** ,931*** ,906*** ,743***  
Процес життя  1 ,850*** ,817*** ,858*** ,217* ,751***  
Результат  1 ,862*** ,869*** ,726***  
Локус контролю-Я  1 ,896*** ,234* ,806***  
Локус контролю-життя  1 ,860***  
Базисне переконання в 
прихильності світу 

              1  ,424***

Примітка: 1 – закритість, 2 – самовпевненість, 3 – самокерування, 4 – відображене самоставлення, 5 – самоцінність, 6 – самоприйняття, 
7 – самоприв’язаність, 8 – внутрішня конфліктність, 9 – самозвинувачення, 10 – цілі в житті, 11 – процес життя, 12 – результативність 
життя, 13 – локус контролю-Я, 14 – локус контролю-життя, 15 – базисне переконання в прихильності світу, 16 – базисне переконання в 
осмисленості світу, 17 – базисне переконання у власній цінності. 
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Таблиця Б.3 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності дівчат юнацького віку  
задоволених нестурбованих зовнішністю (доповнення) 

Складові суб’єктності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Автономна каузальна 
орієнтація

1  -,685*** ,452***         ,482*** ,490*** ,491*** ,527*** 

Зовнішня каузальна 
орієнтація

 1          -,271*     

Безособова каузальна 
орієнтація

  1 -,245*    -,218*     -,356***-,331** -,420*** -,439*** 

Системна рефлексія   1 -,290** -,284** ,271* ,225* ,220* ,287** ,377*** ,227* ,308** ,452*** 
Інтроспекція   1  -,293** -,305**  
Квазірефлексія   1 -,330**  -,379***  
Планомірність   1 ,690*** ,625*** ,550*** ,590*** ,216* 
Цілеспрямованість   1 ,766*** ,594*** ,506***  
Наполегливість    1 ,573*** ,545***  
Фіксація    1  
Самоорганізація    1 ,589***  
Орієнтація на 
сьогодення

           1    ,255* 

Самодистанціювання    1 ,692*** ,409*** ,486*** 
Самотрансценденція    1 ,548*** ,580*** 
Свобода    1 ,808*** 
Відповідальність    1 

Примітка: 1 – автономна каузальна орієнтація, 2 – зовнішня каузальна орієнтація, 3 – безособова каузальна орієнтація, 4 – системна 
рефлексія, 5 – інтроспекція, 6 – квазірефлексія, 7 – планомірність, 8 – цілеспрямованість, 9 – наполегливість, 10 – фіксація, 11 – 
самоорганізація, 12 – орієнтація на сьогодення, 13 – самодистанціювання, 14 – самотрансценденція,  
15 – свобода, 16 – відповідальність. 
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Таблиця Б.4 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності дівчат юнацького віку  
задоволених нестурбованих зовнішністю (доповнення) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Закритість -,369*** ,250* -,331** -,250* -,273* -,335** -,224* -,279** -,230* 
Самовпевненість ,694*** -,593*** ,308** ,215* ,314** ,297** ,465*** ,476*** 
Самокерування  ,311** -,255* ,579*** ,728*** ,563*** ,496*** ,597***  
Відображене 
самоставлення

,464*** -,293** -,409*** ,277**   ,222*  ,301** -,263*  ,291**   ,226* ,282** 

Самоцінність   ,256*  
Самоприйняття  ,252*  -,344* ,525***  
Самоприв’язаність    -,266*  
Внутрішня 
конфліктність

      -,282**   ,434***  -,321**     

Самозвинувачення  -,289** -,254* -,328** -,282** -,346*** -,237* -,329**  
Цілі в житті ,399*** -,369*** ,304** ,295** ,444*** ,243* ,419*** ,329** ,313** ,295** 
Процес життя ,341** -,308** ,340**  ,322** ,346*** ,297** ,306** ,353*** 
Результат ,408*** -,385*** ,279** ,260* ,267 * ,420*** ,232* ,406*** ,333** ,261* ,304** 
Локус контролю-Я ,453*** -,416*** ,323** ,277** ,340** ,540*** ,284** ,440*** ,374*** ,327** ,320** 
Локус контролю-
життя 

,447***  -,438*** ,322**    ,245* ,371***   ,385*** ,232* ,369*** ,388*** ,371*** 

Базисне переконання в 
прихильності світу 

      ,263*  ,344**  ,434***    ,242*  

Базисне переконання в 
осмисленості світу 

,442***  -,310**     ,256* ,525***   ,237*  ,302** ,334** ,305** 

Базисне переконання у 
власній цінності

,232*                

Примітка: 1 – автономна каузальна орієнтація, 2 – зовнішня каузальна орієнтація, 3 – безособова каузальна орієнтація, 4 – системна 
рефлексія, 5 – інтроспекція, 6 – квазірефлексія, 7 – планомірність, 8 – цілеспрямованість, 9 – наполегливість, 10 – фіксація, 11 – 
самоорганізація, 12 – орієнтація на сьогодення, 13 – самодистанціювання, 14 – самотрансценденція, 15 – свобода, 16 – відповідальність. 
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Таблиця Б.5 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку 
задоволених нестурбованих зовнішністю  

Складові ставлення до 
зовнішності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

задоволеність 
зовнішністю

1   ,450***   ,301** ,322** ,500***  ,346***   

стурбованість 
зовнішністю

 1            

прагнення до 
вдосконалення 

  1 -,451***         ,217* 

самооцінка обличчя  1 ,393*** ,248* ,577*** ,381*** ,363*** -,468*** -,232* 
самооцінка тіла  1 -,292**  
самооцінка оформлення   1 ,318** -,309**  
самооцінка виразної 
поведінки

      1 ,679***      

самооцінка відповідності 
віку 

       1    ,215*  

самооцінка відповідності 
статусу

        1 ,475***  ,740***   

Відображена зовнішність  1 ,550***  
вплив на якість життя  1  
ситуаційна 
незадоволеність

           1 ,496*** 

Примітка: 1 – задоволеність зовнішністю, 2 – стурбованість зовнішністю, 3 – прагнення до вдосконалення зовнішності, 4 – самооцінка 
обличчя, 5 – самооцінка тіла, 6 – самооцінка оформлення зовнішності,7 – самооцінка виразної поведінки, 8 – самооцінка відповідності 
зовнішності віку, 9 – самооцінка відповідності зовнішності статусу, 10 – відображена зовнішність, 11 – вплив зовнішності на якість 
життя, 12 – ситуаційна незадоволеність зовнішністю, 13 – загальна незадоволеність зовнішністю. 
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Таблиця Б.6 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності і ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку 
незадоволених стурбованих зовнішністю 

Складові 
суб’єктності 

Складові ставлення до зовнішності
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Автономна 
каузальна орієнтація 

,323*   ,375*        -,497***  

Зовнішня каузальна 
орієнтація

 ,358*   -,468** ,449**    -,486** -,317*   

Безособова 
каузальна орієнтація 

-,373*       -,332*      

Системна рефлексія ,328* ,329*  -,321* 
Інтроспекція -,337*  ,350*  
Квазірефлексія  -,337*  ,370*  
Планомірність  ,546***  -,350* -,491** -,457**  
Цілеспрямованість  ,415**  ,376*  
Наполегливість ,515*** ,452** ,385*  -,344* -,351* 
Фіксація  ,571*** ,341* -,377*  
Самоорганізація  ,408**  -,449** -,468** -,371* -,332*  
Орієнтація на 
сьогодення

          -,440**   

Закритість    
Самовпевненість  ,424** ,356*  -,424** -,341*  
Самокерування   ,361* ,423**  
Відображене 
самоставлення

 ,325* -,423** ,417**  ,371*      -,482**  

Самоцінність  -,382* ,388* -,577***  ,354*  
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Продовження таблиці Б.6 

Самоприйняття  -,394* ,485** ,451**  
Самоприв’язаність   -,373*  
Внутрішня 
конфліктність 

-,563*** -,344*            

Самозвинувачення   -
,457**

 -,494***  -,364*      ,427** ,360* 

Цілі в житті  ,454**  
Процес життя  ,510***  
Результат  ,498*** -,358*  
Локус контролю-Я  ,423** -,328*  
Локус контролю-
життя 

   ,440**          

Самодистанціювання  ,331* ,565***  
Самотрансценденція  ,417** -,345* ,353* ,387*  
Свобода ,325* -,451** 
Відповідальність  -,386* ,424** ,333* -,468** -,401** 
Базисне переконання 
в прихильності світу 

             

Базисне переконання 
в осмисленості світу 

   ,331*        -,475**  

Базисне переконання 
у власній цінності 

  -,376*  ,412**    ,487** ,338*    

усього   
Примітка: 1 – задоволеність зовнішністю, 2 – стурбованість зовнішністю, 3 – прагнення до вдосконалення зовнішності, 4 – самооцінка 
обличчя, 5 – самооцінка тіла, 6 – самооцінка оформлення зовнішності,7 – самооцінка виразної поведінки, 8 – відображена зовнішність, 9 – 
самооцінка відповідності зовнішності віку, 10 – самооцінка відповідності зовнішності статусу, 11 – вплив зовнішності на якість життя, 12 
– ситуаційна незадоволеність зовнішністю, 13 – загальна незадоволеність зовнішністю. 
 

 

 



 
 

 

2
2
9

Таблиця Б.7 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності дівчат юнацького віку  
незадоволених стурбованих зовнішністю 

Складові суб’єктності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Закритість 1   
Самовпевненість  1 -,424**  ,338* -,327* 
Самокерування  1  ,338* 
Відображене 
самоставлення

   1     -,547***  ,324*  ,338*    ,366* 

Самоцінність  1 ,440** ,323*  ,358* 
Самоприйняття  1  ,511*** 
Самоприв’язаність   1  -,573*** 
Внутрішня конфліктність  1 ,605***  -,388*  
Самозвинувачення   1 -,455** -,471** -,527*** -,559*** -,706*** -,362* -,416**  
Цілі в житті  1 ,724*** ,874*** ,775*** ,833*** ,485** ,627***  
Процес життя   1 ,774*** ,574*** ,747*** ,506***  
Результат   1 ,741*** ,784*** ,423** ,739***  
Локус контролю-Я   1 ,775*** ,474** ,667***  
Локус контролю-життя   1 ,395* ,491**  
Базисне переконання в 
прихильності світу 

              1   

Базисне переконання в 
осмисленості світу 

               1  

Базисне переконання у 
власній цінності

                1 

Примітка: 1 – закритість, 2 – самовпевненість, 3 – самокерування, 4 – відображене самоставлення, 5 – самоцінність, 6 – самоприйняття, 
7 – самоприв’язаність, 8 – внутрішня конфліктність, 9 – самозвинувачення, 10 – цілі в житті, 11 – процес життя, 12 – результативність 
життя, 13 – локус контролю-Я, 14 – локус контролю-життя, 15 – базисне переконання в прихильності світу, 16 – базисне переконання в 
осмисленості світу, 17 – базисне переконання у власній цінності. 
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Таблиця Б.8 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності дівчат юнацького віку  
незадоволених стурбованих зовнішністю (доповнення) 

Складові суб’єктності  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Автономна каузальна 
орієнтація

1 -,414** ,594*** -,361*           ,488** 

Зовнішня каузальна 
орієнтація

 1     ,478**   ,461** 510*** ,431**     

Безособова каузальна 
орієнтація

  1       ,398*       

Системна рефлексія  1 -,598*** -,373*  ,323*  
Інтроспекція  1 ,328*  -,338*  
Квазірефлексія  1  -,526*** -,390* -,423** 
Планомірність  1  ,449** 622*** ,465**  
Цілеспрямованість  1 ,633*** ,360*  
Наполегливість   1 ,421** ,574*** ,404** 
Фіксація   1  
Самоорганізація   1 ,684***  
Орієнтація на 
сьогодення

           1     

Самодистанціювання   1 ,387* 
Самотрансценденція   1 ,567*** ,330* 
Свобода   1 ,668*** 
Відповідальність   1 

Примітка: 1 – автономна каузальна орієнтація, 2 – зовнішня каузальна орієнтація, 3 – безособова каузальна орієнтація, 4 – системна 
рефлексія, 5 – інтроспекція, 6 – квазірефлексія, 7 – планомірність, 8 – цілеспрямованість, 9 – наполегливість, 10 – фіксація, 11 – 
самоорганізація, 12 – орієнтація на сьогодення, 13 – самодистанціювання, 14 – самотрансценденція, 15 – свобода, 16 – відповідальність. 
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Таблиця Б.9 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності дівчат юнацького віку  
незадоволених стурбованих зовнішністю (доповнення) 

Складові 
суб’єктності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Закритість -,504*** -,321*  
Самовпевненість  ,603*** ,432** ,346* ,335*   
Самокерування  ,348* ,511*** ,373* ,356* ,338* 
Відображене 
самоставлення

,359*     -,336*  ,336* ,523***      ,490** ,780*** 

Самоцінність  -,510*** -,553*** -,482**   
Самоприйняття  -,597*** -,335* -,397**   
Самоприв’язаність  -,484** ,442** -,371*   
Внутрішня 
конфліктність

   -,362*     -,366*     -,483**   

Самозвинувачення  -,468** -,433** ,631*** -,471** -,669*** -,435** -,597***

Цілі в житті ,404** ,336* -,361* ,413**  ,369* 
Процес життя ,423** ,376* -,337* ,348*  ,535*** 
Результат ,552*** -,385* ,440** ,361* ,539*** 
Локус контролю-Я ,567*** -,370* ,432** ,506*** ,464** ,489** 
Локус контролю-
життя 

,428**     -,471**   ,339*     ,682***  ,337* 

Базисне переконання 
в прихильності світу 

             ,563*** ,688***  

Базисне переконання 
в осмисленості світу 

,610*** -,321*           ,322*   ,571*** 

Базисне переконання 
у власній цінності 

 -,535***   -,320*  -,375* ,333* ,334*  -,444**      

Примітка: 1 – автономна каузальна орієнтація, 2 – зовнішня каузальна орієнтація, 3 – безособова каузальна орієнтація, 4 – системна 
рефлексія, 5 – інтроспекція, 6 – квазірефлексія, 7 – планомірність, 8 – цілеспрямованість, 9 – наполегливість, 10 – фіксація, 11 – 
самоорганізація, 12 – орієнтація на сьогодення, 13 – самодистанціювання, 14 – самотрансценденція, 15 – свобода, 16 – відповідальність. 
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Таблиця Б.10 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку 
незадоволених стурбованих зовнішністю 

Складові ставлення до 
зовнішності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

задоволеність 
зовнішністю

1           -,349* -,503*** 

стурбованість 
зовнішністю

 1    ,406**        

прагнення до 
вдосконалення 

  1 -,445** -,397*         

самооцінка обличчя  1  ,344*  
самооцінка тіла  1   
самооцінка 
оформлення 

     1     -,322*   

самооцінка виразної 
поведінки

      1       

самооцінка 
відповідності віку 

       1 ,497*** ,338* ,331*   

самооцінка 
відповідності статусу 

        1 ,513***    

Відображена 
зовнішність

         1 ,424**   

Примітка: 1 – задоволеність зовнішністю, 2 – стурбованість зовнішністю, 3 – прагнення до вдосконалення зовнішності, 4 – самооцінка 
обличчя, 5 – самооцінка тіла, 6 – самооцінка оформлення зовнішності,7 – самооцінка виразної поведінки, 8 – самооцінка відповідності 
зовнішності віку, 9 – самооцінка відповідності зовнішності статусу, 10 – відображена зовнішність, 11 – вплив зовнішності на якість життя, 
12 – ситуаційна незадоволеність зовнішністю, 13 – загальна незадоволеність зовнішністю. 
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Таблиця Б.11 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності і ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку 
середньо задоволених і середньо стурбованих зовнішністю 

Складові 
суб’єктності 

Складові ставлення до зовнішності
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Автономна 
каузальна орієнтація 

 -,390** -,300* ,349** ,411**  ,368** ,520***  ,506***  -,532*** -,455*** 

Зовнішня каузальна 
орієнтація

          ,282*   

Безособова 
каузальна орієнтація 

-,352**       -,294*    ,271*  

Системна рефлексія ,306* -,622*** -,482*** ,341** ,293* ,467** ,327* -,352*  
Інтроспекція -,369** ,411** ,507*** -,287* -,370** -,501*** -,620*** -,352** ,467*** ,282* 
Квазірефлексія  ,421** ,339* -,380** -,345** -,308*  
Планомірність ,435** -,318* ,328* ,296* ,343** ,360** ,308* -,273*  
Цілеспрямованість ,263* ,269*  
Наполегливість ,393** -,267* -,315* ,424** ,292*  
Фіксація   
Самоорганізація ,414** ,305* ,377**  
Орієнтація на 
сьогодення

,286*    -,279* ,442***   ,410**     

Закритість -,387** -,336* ,320*  
Самовпевненість ,340** ,299* ,352** ,302* ,313* -,314*  
Самокерування ,646** ,303* ,265*  
Відображене 
самоставлення

,383**  -,348**     ,274* ,293* ,272*  -,268*  

Самоцінність ,297* -,318* ,479***  
Самоприйняття  ,318* ,476***  
Самоприв’язаність   ,279* -,268* -,406** -,373** -,383** -,320* ,383** ,281* 
Внутрішня 
конфліктність 

  ,352**       -,345**    
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Продовження таблиці Б.11 

Самозвинувачення   ,468*** ,573*** -,631*** -,353** -,288* -,384** -,500*** -,447*** ,542*** ,431** 
Цілі в житті ,268* -,505*** -,510*** ,480*** ,532*** ,278* ,397** ,489*** -,567*** -,459*** 
Процес життя  -,453*** -,483*** ,520*** ,541*** ,433** ,268* ,379** -,568*** -,492*** 
Результат  -,359** -,397** ,583*** ,386** ,264* ,358** ,331* -,504*** -,413** 
Локус контролю-Я  -,373** -,379** ,408** ,553*** ,334* ,456*** ,383** -,617*** -,552*** 
Локус контролю-
життя 

 -,321* -,343** ,349** ,451***   ,321* ,265*   -,531*** -,460*** 

Самодистанціювання ,279* -,529*** -,330*  
Самотрансценденція  -,373** -,592*** ,534*** ,344** ,275* ,430** ,440*** ,442*** -,631*** -,499*** 
Свобода  ,284* -,286* 
Відповідальність  -,287* ,362**  
Базисне переконання 
в прихильності світу 

       ,310*      

Базисне переконання 
в осмисленості світу 

,355**  -,587*** ,373** ,310*     ,285*  -,284*  

Базисне переконання 
у власній цінності 

,275*        ,382**     

Примітка: 1 – задоволеність зовнішністю, 2 – стурбованість зовнішністю, 3 – прагнення до вдосконалення зовнішності, 4 – самооцінка 
обличчя, 5 – самооцінка тіла, 6 – самооцінка оформлення зовнішності,7 – самооцінка виразної поведінки, 8 – відображена зовнішність, 9 
– самооцінка відповідності зовнішності віку, 10 – самооцінка відповідності зовнішності статусу, 11 – вплив зовнішності на якість 
життя, 12 – ситуаційна незадоволеність зовнішністю, 13 – загальна незадоволеність зовнішністю. 
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Таблиця Б.12 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності дівчат юнацького віку  
середньо задоволених і середньо стурбованих зовнішністю 

Складові 
суб’єктності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Закритість 1  ,312*  -,353** -,428** -,279*  
Самовпевненість  1 ,592*** ,720*** -,294* ,542*** ,340** ,265* ,431** ,410** ,318*  
Самокерування   1 ,637*** ,446*** -,305* ,270* ,296* ,336* ,285* 
Відображене 
самоставлення

   1     -,372** ,519*** ,339*  ,384** ,326*  ,284*  

Самоцінність   1 ,455*** -,340** ,601*** ,809*** 
Самоприйняття   1 -,428** ,354** ,290* ,565*** 
Самоприв’язаність    1 ,488*** -,462*** -,347** -,308* -,494***-,468*** -,322*  
Внутрішня 
конфліктність

       1          

Самозвинувачення    1 -,641*** -,637*** -,567***-,560***-,577*** -,563***-,366** 
Цілі в житті    1 ,777*** ,655*** ,899*** ,800*** ,549***  
Процес життя    1 ,802*** ,784*** ,727*** ,380**  
Результат    1 ,635*** ,503***  
Локус контролю-Я    1 ,839*** -,310* ,484***  
Локус контролю-
життя 

             1  ,585***  

Базисне переконання 
в прихильності світу 

              1  ,728*** 

Базисне переконання 
в осмисленості світу 

               1  

Базисне переконання 
у власній цінності 

                1 

Примітка: 1 – закритість, 2 – самовпевненість, 3 – самокерування, 4 – відображене самоставлення, 5 – самоцінність, 6 – самоприйняття, 
7 – самоприв’язаність, 8 – внутрішня конфліктність, 9 – самозвинувачення, 10 – цілі в житті, 11 – процес життя, 12 – результативність 
життя, 13 – локус контролю-Я, 14 – локус контролю-життя, 15 – базисне переконання в прихильності світу, 16 – базисне переконання в 
осмисленості світу, 17 – базисне переконання у власній цінності 
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Таблиця Б.13 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності дівчат юнацького віку  
середньо задоволених і середньо стурбованих (доповнення) 

Складові суб’єктності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Автономна каузальна 
орієнтація

1 -,327* -,425** ,582*** -,636***  ,325*    ,301*   ,489*** ,507***  

Зовнішня каузальна 
орієнтація

 1 ,359** -,326*   -,303*          

Безособова каузальна 
орієнтація

  1 -,396** ,411**  -,331*  -,275*  -,318*   -,328*   

Системна рефлексія   1 -,657*** -,593*** ,476***  ,290* ,401** 590*** ,443*** ,292*  
Інтроспекція   1 ,464*** -,399**  -,443*** -,337* -,302* -,332* -,477*** -,326*  
Квазірефлексія   1 -,597***  -,358** -,381** -,333*  
Планомірність   1 ,509*** ,677*** ,821*** ,634*** ,388** ,305*  
Цілеспрямованість   1 ,629*** ,540*** ,455***  
Наполегливість    1 ,617*** ,593*** ,265* ,534*** ,354** ,329* 
Фіксація    1 -,313*  
Самоорганізація    1 ,712*** ,322* ,362** ,292*  
Орієнтація на 
сьогодення

           1  ,309*   

Самодистанціювання    1 ,392**  
Самотрансценденція    1 ,390** ,436** 
Свобода    1  
Відповідальність    1 

Примітка: 1 – автономна каузальна орієнтація, 2 – зовнішня каузальна орієнтація, 3 – безособова каузальна орієнтація, 4 – системна 
рефлексія, 5 – інтроспекція, 6 – квазірефлексія, 7 – планомірність, 8 – цілеспрямованість, 9 – наполегливість, 10 – фіксація, 11 – 
самоорганізація, 12 – орієнтація на сьогодення, 13 – самодистанціювання, 14 – самотрансценденція, 15 – свобода, 16 – відповідальність. 

 
 

 



 
 

 

2
3
7

Таблиця Б.14 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності дівчат юнацького віку  
середньо задоволених і середньо стурбованих зовнішністю (доповнення) 

Складові суб’єктності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Закритість -,314* ,470*** -,374** ,301* ,280*  
Самовпевненість ,265* -,393** ,409** -,362** -,424** ,687*** ,407** ,568*** ,575*** ,455*** ,334*  
Самокерування -,351** ,368** -,460*** ,779*** ,362** ,616*** ,700*** ,557***  
Відображене 
самоставлення

,276*  -,257* ,378** -,291* -,393** ,821*** ,414** ,577***  ,730*** ,441***  ,382** ,357**  

Самоцінність ,284* ,327* ,408**  
Самоприйняття -,293* ,452*** ,334* 
Самоприв’язаність  -,422** ,400** ,423** -,355** -,305* -,492*** -,360** -,288* 
Внутрішня конфліктність -,265*  
Самозвинувачення  -,368** -,475*** ,452*** ,336* -,404** -,312* -,575*** -,349** -,365** -,878*** -,397** 
Цілі в житті ,524*** -,275* ,605*** -,519*** -,476*** ,475*** ,340** ,468*** ,360** ,571*** ,455***  
Процес життя ,455*** ,540*** -,445*** -,528*** ,459*** ,287* ,285* ,347** ,575***  
Результат ,414** -,349** -,496*** ,433** ,351** ,364** ,304* ,389**  
Локус контролю-Я ,609*** -,276* ,554*** -,548*** -,431** ,430** ,351** ,374** ,337* ,530*** ,445***  
Локус контролю-життя ,503*** -,291* ,456*** -,397** -,323* ,331* ,355** ,583*** ,414**  
Базисне переконання в 
прихильності світу 

,324*            ,280*    

Базисне переконання в 
осмисленості світу 

,443***  -,351** ,543*** -,444***  ,269*  ,382**    ,364** ,635*** ,398** ,458*** 

Базисне переконання у 
власній цінності

            ,386**    

Примітка: 1 – автономна каузальна орієнтація, 2 – зовнішня каузальна орієнтація, 3 – безособова каузальна орієнтація, 4 – системна 
рефлексія, 5 – інтроспекція, 6 – квазірефлексія, 7 – планомірність, 8 – цілеспрямованість, 9 – наполегливість, 10 – фіксація, 11 – 
самоорганізація, 12 – орієнтація на сьогодення, 13 – самодистанціювання, 14 – самотрансценденція, 15 – свобода, 16 – відповідальність. 
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Таблиця Б.15 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку 
середньо задоволених і середньо стурбованих зовнішністю 

Складові ставлення до 
зовнішності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

задоволеність зовнішністю 1 -,380** ,275*  
стурбованість зовнішністю 1 -,379**  -,353* -,351* ,271* ,282* 
прагнення до 
вдосконалення 

  1 -,443*** -,539***  -,323* -,405**  -,309*  ,387**  

самооцінка обличчя 1 ,434**  ,501*** -,569*** -,497*** 
самооцінка тіла 1 ,283* ,310* -,675*** -,623*** 
самооцінка оформлення  1  ,372** ,397**

самооцінка виразної 
поведінки

      1 ,272*  ,343** -,362** -,378** -,308* 

самооцінка відповідності 
віку 

       1  ,320*  -,544***  

самооцінка відповідності 
статусу

        1     

Відображена зовнішність  1 -,417** -,356** 
вплив на якість життя  1
ситуаційна незадоволеність  1 ,726*** 

Примітка: 1 – задоволеність зовнішністю, 2 – стурбованість зовнішністю, 3 – прагнення до вдосконалення зовнішності, 4 – 
самооцінка обличчя, 5 – самооцінка тіла, 6 – самооцінка оформлення зовнішності,7 – самооцінка виразної поведінки, 8 – самооцінка 
відповідності зовнішності віку, 9 – самооцінка відповідності зовнішності статусу, 10 – відображена зовнішність, 11 – вплив 
зовнішності на якість життя, 12 – ситуаційна незадоволеність зовнішністю, 13 – загальна незадоволеність зовнішністю. 
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Таблиця Б.16 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності і ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку 
незадоволених нестурбованих зовнішністю 

Складові суб’єктності Складові ставлення до зовнішності
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Автономна каузальна 
орієнтація

  -,442* ,368*    ,365*  ,697***    

Зовнішня каузальна 
орієнтація

 ,543**     ,543**       

Безособова каузальна 
орієнтація

  ,420* -,384*      -,384*    

Системна рефлексія  ,400* ,488**  
Інтроспекція  ,633***  
Квазірефлексія  -,354* ,503**  
Планомірність  ,570***  
Цілеспрямованість  -,501**  
Наполегливість  -,472**  
Фіксація ,371* ,356* 
Самоорганізація  -,365* ,349* ,371*  
Орієнтація на сьогодення  ,635*** ,402*  
Закритість  -,396* ,340*  
Самовпевненість ,377* -,388* ,378* ,643*** ,701*** -,456** -,411* 
Самокерування  -,342*  
Відображене 
самоставлення

,372*  -,432* ,518** ,652***   ,439**   ,418* -,684*** -,742*** 

Самоцінність ,484** ,466** ,505** ,476**  
Самоприйняття ,348* -,435* ,492** ,458** ,547** -,351* 
Самоприв’язаність  -,409* ,443** -,519** -,378* -,555***  
Внутрішня 
конфліктність 

      -,370*  -,544**  -,378*  ,370* 
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Продовження таблиці Б.16 

Самозвинувачення  -,425* ,743*** -,555*** -,450** -,490** -,441** ,466** ,562*** 
Цілі в житті  -,350* -,698*** ,415* ,376* ,536** -,564*** -,426* 
Процес життя  -,640*** ,483** ,711*** -,680*** -,672*** 
Результат  -,654*** ,509** -,680*** -,655*** 
Локус контролю-Я  -,644*** ,420* ,616*** -,588*** -,530** 
Локус контролю-життя  -,707*** ,494** ,380* ,457** -,431* -,363* 
Самодистанціювання  -,655*** -,408* -,488** -,356* 
Самотрансценденція ,399* -,449*** ,473** ,568*** -,377* ,389* ,349* -,648*** -,690*** 
Свобода  ,400* ,524** -,341*  
Відповідальність  ,515** ,419* -,412* ,480** -,369* 
Базисне переконання в 
прихильності світу 

,405*  -,726*** ,378*          

Базисне переконання в 
осмисленості світу 

  -,467**           

Базисне переконання у 
власній цінності

  -,436** ,363* ,468**   ,436**    -,450** -,490** 

Примітка: 1 – задоволеність зовнішністю, 2 – стурбованість зовнішністю, 3 – прагнення до вдосконалення зовнішності, 4 – самооцінка 
обличчя, 5 – самооцінка тіла, 6 – самооцінка оформлення зовнішності,7 – самооцінка виразної поведінки, 8 – відображена зовнішність, 
9 – самооцінка відповідності зовнішності віку, 10 – самооцінка відповідності зовнішності статусу, 11 – вплив зовнішності на якість 
життя, 12 – ситуаційна незадоволеність зовнішністю, 13 – загальна незадоволеність зовнішністю. 
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Таблиця Б.17 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності дівчат юнацького віку  
незадоволених нестурбованих зовнішністю 

Складові суб’єктності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Закритість 1 -,402* ,377* ,391*  -,523** -,410* -,512** -,395* -,392*   
Самовпевненість  1 -,401* -,470** ,531** ,388*   
Самокерування  1 -,349*  ,393* ,360* ,416* ,407*   
Відображене 
самоставлення

   1 ,597*** ,630*** -,567*** -,412* -,703*** ,558*** ,558*** ,671*** ,505** ,477** ,446**  ,644*** 

Самоцінність  1 ,497** -,626*** -,379*  ,439** 
Самоприйняття  1 -,583*** -,675*** ,517** ,398* ,572*** ,423* ,567*** ,546**  ,703*** 
Самоприв’язаність   1 ,368* ,683*** -,624*** -,521** -,556*** -,588*** -,653*** -,685***   
Внутрішня конфліктність  1    
Самозвинувачення   1 -,682*** -,697*** -,737*** -,573*** -,702*** -,831***  -,438** 
Цілі в житті   1 ,797*** ,921*** ,865*** ,915*** ,723***   
Процес життя   1 ,793*** ,875*** ,770*** ,570*** ,344*  
Результат   1 ,824*** ,868*** ,693***  ,441** 
Локус контролю-Я   1 ,911*** ,594***   
Локус контролю-життя   1 ,760***   
Базисне переконання в 
прихильності світу 

              1   

Базисне переконання в 
осмисленості світу 

               1  

Базисне переконання у 
власній цінності

                1 

Примітка: 1 – закритість, 2 – самовпевненість, 3 – самокерування, 4 – відображене самоставлення, 5 – самоцінність, 6 – самоприйняття,  
7 – самоприв’язаність, 8 – внутрішня конфліктність, 9 – самозвинувачення, 10 – цілі в житті, 11 – процес життя, 12 – результативність  
життя, 13 – локус контролю-Я, 14 – локус контролю-життя, 15 – базисне переконання в прихильності світу, 16 – базисне переконання  
в осмисленості світу, 17 – базисне переконання у власній цінності. 
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Таблиця Б.18 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності дівчат юнацького віку  
незадоволених нестурбованих зовнішністю (доповнення) 

Складові суб’єктності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Автономна каузальна 
орієнтація

1 -,378* -,568*** ,564*** -,457**  ,392*  ,423*    ,366*  ,534** ,401* 

Зовнішня каузальна 
орієнтація

 1  -,392*             

Безособова каузальна 
орієнтація

  1 -,401*   -,390*          

Системна рефлексія  1 -,443**  ,397*  
Інтроспекція  1 -,457*-,561*** -,494** -,379*  
Квазірефлексія  1  -,420* -,608*** -,528*** 
Планомірність  1 ,517** ,423* ,551** ,421* ,343* ,392* 
Цілеспрямованість  1 ,567*** 558***  
Наполегливість   1 ,431*  
Фіксація   1 ,482**  
Самоорганізація   1  
Орієнтація на 
сьогодення

           1     

Самодистанціювання   1 ,601*** ,506** ,690*** 
Самотрансценденція   1 ,622*** ,714*** 
Свобода   1 ,853*** 
Відповідальність   1 

Примітка: 1 – автономна каузальна орієнтація, 2 – зовнішня каузальна орієнтація, 3 – безособова каузальна орієнтація, 4 – системна 
рефлексія, 5 – інтроспекція, 6 – квазірефлексія, 7 – планомірність, 8 – цілеспрямованість, 9 – наполегливість, 10 – фіксація, 11 – 
самоорганізація, 12 – орієнтація на сьогодення, 13 – самодистанціювання, 14 – самотрансценденція, 15 – свобода, 16 – відповідальність. 
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Таблиця Б.19 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників суб’єктності дівчат юнацького віку  
незадоволених нестурбованих зовнішністю (доповнення) 

Складові суб’єктності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Закритість -,564*** ,349*  -,460** -,345* -,630*** -,485** 
Самовпевненість  ,346* ,375*  
Самокерування -,398* ,582*** ,605*** ,435* ,692*** ,347* ,354*  
Відображене 
самоставлення

    -,353* -,611***       ,468** ,942*** ,688*** ,711*** 

Самоцінність -,403*  ,369* ,498**  
Самоприйняття -,357* ,395*  ,534** ,391* ,615*** ,490** ,537** 
Самоприв’язаність  -,635*** ,562*** ,366*  -,384* -,378* -,613***  
Внутрішня 
конфліктність

                

Самозвинувачення  -,453** ,539** ,554**  -,595*** -,797*** -,446** -,513** 
Цілі в житті ,643*** -,604*** ,377* -,549** ,354* ,432* ,417* ,554** ,455**  
Процес життя ,354* -,372* -,454**  -,375* ,484** ,620***  
Результат ,509** -,527** -,511** ,422* ,398* ,535** ,674*** ,506** ,411* 
Локус контролю-Я ,478** -,409* -,464** ,402* ,534**  
Локус контролю-життя ,595*** -,599*** ,374* -,604*** ,342* ,423* ,375* ,367* ,396* ,550** ,343*  
Базисне переконання в 
прихильності світу 

,569***  -,651***  -,709***   ,396* ,443**    ,402* ,586*** ,377*  

Базисне переконання в 
осмисленості світу 

    -,347*  ,343*  ,385*        

Базисне переконання у 
власній цінності

     -,672***        ,534** ,492** ,479** 

Примітка: 1 – автономна каузальна орієнтація, 2 – зовнішня каузальна орієнтація, 3 – безособова каузальна орієнтація, 4 – системна 
рефлексія, 5 – інтроспекція, 6 – квазірефлексія, 7 – планомірність, 8 – цілеспрямованість, 9 – наполегливість, 10 – фіксація, 11 – 
самоорганізація, 12 – орієнтація на сьогодення, 13 – самодистанціювання, 14 – самотрансценденція, 15 – свобода, 16 – відповідальність. 
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                                                                                                                                                                       Таблиця Б.20 

Значущі коефіцієнти кореляцій показників ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку 
незадоволених нестурбованих зовнішністю 

Складові ставлення до 
зовнішності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

задоволеність 
зовнішністю

1 ,458** -,363* ,495** ,383*   ,504**      

стурбованість 
зовнішністю

 1   ,397*         

прагнення до 
вдосконалення 

  1 -,414*    -,467**   -,423* ,369* ,423* 

самооцінка обличчя 1 ,692***  ,719*** ,469**  
самооцінка тіла 1 ,396* ,580*** ,355* ,369* -,583*** 
самооцінка оформлення  1  ,400*  
самооцінка виразної 
поведінки

      1 ,424* ,581***  ,397*   

самооцінка відповідності 
віку 

       1   ,355*   

самооцінка відповідності 
статусу

        1  ,755*** -,362* -,442** 

Відображена зовнішність  1  
вплив на якість життя  1 -,610*** -,581*** 
ситуаційна 
незадоволеність

           1 ,731*** 

Примітка: 1 – задоволеність зовнішністю, 2 – стурбованість зовнішністю, 3 – прагнення до вдосконалення зовнішності, 4 – самооцінка 
обличчя, 5 – самооцінка тіла, 6 – самооцінка оформлення зовнішності,7 – самооцінка виразної поведінки, 8 – самооцінка відповідності 
зовнішності віку, 9 – самооцінка відповідності зовнішності статусу, 10 – відображена зовнішність, 11 – вплив зовнішності на якість 
життя, 12 – ситуаційна незадоволеність зовнішністю, 13 – загальна незадоволеність зовнішністю. 
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Додаток В 
Показники структурної ваги елементів структури суб’єктності дівчат 
юнацького віку в цілому та із різним співвідношенням задоволеності і 

стурбованості зовнішністю 
Таблиця В.1 

Структурна вага елементів структури суб’єктності  
дівчат юнацького віку 

№ Елементи структури  Структурна вага 
прямих 

кореляцій
обернених  
кореляцій 

∑ 

1 Самозвинувачення  27 96 123
2 Самоприв’язаність  25 94 119
3 Відображене самоставлення 88 30 118
4 Результат 84 32 116
5 Задоволеність зовнішністю 85 30 115
6 Самооцінка обличчя 84 30 114
7 Системна рефлексія 79 34 113
8 Локус контролю-Я 80 33 113
9 Автономна каузальна 

орієнтація 
76 36 112 

10 Локус контролю-життя 80 32 112
11 Цілі в житті 79 32 111
12 Самотрансценденція 81 29 110
13 Свобода 82 27 109
14 Внутрішня конфліктність 23 85 108
15 Процес життя 75 33 108
16 Відповідальність 80 27 107
17 Тіло 77 30 107
18 Наполегливість 79 27 106
19 Закритість 28 78 106
20 Загальна незадоволеність 29 75 104
21 в осмисленості світу 72 31 103
22 Самовпевненість 83 17 100
23 Відповідність віку 72 28 100
24 Вдосконалення 27 72 99
25 у власній цінності 66 28 94
26 Ситуаційна незадоволеність 31 63 94
27 Планомірність 71 21 92
28 в прихильності світу 72 20 92
29 Безособова каузальна 

орієнтація 
19 71 90 

30 Самокерування 71 17 88
31 Відповідність статусу 72 14 86
32 Квазірефлексія 18 67 85
33 Самодистанціювання 57 22 79
34 Самоорганізація 55 19 74
35 Самоприйняття 53 14 67
36 Відображена зовнішність 53 14 67
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Продовження таблиці В.1 

37 Якість життя 50 17 67
38 Цілеспрямованість 54 11 65
39 Самоцінність 51 14 65
40 Стурбованість 18 46 64
41 Інтроспекція 14 31 45
42 Оформлення 37 5 42
43 Виразна поведінка 30 10 40
44 Орієнтація на теперішнє 32 5 37
45 Зовнішня каузальна 13 10 23
46 Фіксація 8 1 9
Сумарний показник 2540 1558 4098
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Таблиця В.2 
Структурна вага елементів структури суб’єктності дівчат юнацького 

віку задоволених і нестурбованих власною зовнішністю 
 Елементи структури Структурна вага

прямих 
кореляцій

обернених  
кореляцій 

∑ 

1 Локус контролю-Я 56 17 73
2 Цілі в житті 48 16 64
3 Локус контролю-життя 50 14 64
4 Результат 46 11 57
5 Самозвинувачення  6 49 55
6 Орієнтація на теперішнє 42 12 54
7 Самооцінка обличчя 40 13 53
8 Автономна каузальна орієнтація 42 10 52
9 Наполегливість 43 9 52
10 Процес життя 43 9 52
11 Самовпевненість 41 7 48
12 Системна рефлексія 36 11 47
13 Самооцінка тіла 40 7 47
14 Базисне переконання в осмисленості світу 36 10 46
15 Відповідальність 40 4 44
16 Безособова каузальна орієнтація 3 40 43
17 Ситуаційна незадоволеність зовнішністю 10 33 43
18 Відображене самоставлення 31 9 40
19 Закритість 6 33 39
20 Свобода 33 6 39
21 Задоволеність зовнішністю 31 6 37
22 Самоорганізація 32 3 35
23 Базисне переконання в прихильності світу 26 8 34
24 Планомірність 26 6 32
25 Цілеспрямованість 28 4 32
26 Самотрансценденція 29 3 32
27 Самооцінка відповідності зовнішності віку 23 7 30
28 Внутрішня конфліктність 6 23 29
29 Самоцінність 21 7 28
30 Самокерування 21 6 27
31 Самоприйняття 19 8 27
32 Самооцінка оформлення зовнішності 23 3 26
33 Вплив зовнішності на якість життя 17 8 25
34 Самоприв’язаність  2 22 24
35 Базисне переконання у власній цінності 14 7 21
36 Самодистанціювання 15 3 18
37 Самооцінка відповідності зовнішності статусу 16 2 18
38 Прагнення до вдосконалення зовнішності 2 13 15
39 Загальна незадоволеність зовнішністю 6 7 13
40 Самооцінка виразної поведінки 10 2 12
41 Квазірефлексія 2 8 10
42 Відображена зовнішність 8 2 10
43 Інтроспекція 2 7 9
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Продовження таблиці В.2 

44 Фіксація 5 2 7
45 Стурбованість зовнішністю 0 5 5
46 Зовнішня каузальна 0 4 4
Сумарний показник 1076 496 1572
Середні значення 23,39 10,78 34,17±17,45
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Таблиця В. 3 
Структурна вага елементів структури суб’єктності дівчат юнацького 

віку середньо задоволених і стурбованих власною зовнішністю 
 Елементи структури Структурна вага 

прямих 
кореляцій

обернених  
кореляцій 

∑ 

1 Цілі в житті 57 27 84
2 Самозвинувачення  18 61 79
3 Самотрансценденція 57 18 75
4 Локус контролю-Я 49 25 74
5 Системна рефлексія 46 24 70
6 Інтроспекція 20 47 67
7 Процес життя 44 23 67
8 Автономна каузальна орієнтація 41 22 63
9 Локус контролю-життя 39 20 59
10 Ситуаційна незадоволеність 

зовнішністю
15 39 54 

11 Планомірність 50 4 54
12 Наполегливість 46 7 53
13 Базисне переконання в осмисленості 

світу 
40 13 53 

14 Самооцінка обличчя 35 18 53
15 Результат 34 18 52
16 Прагнення до вдосконалення

зовнішності
12 40 52 

17 Самовпевненість 42 8 50
18 Відображене самоставлення 40 9 49
19 Квазірефлексія 7 38 45
20 Самоприв’язаність  12 32 44
21 Самооцінка відповідності зовнішності 

віку 
28 16 44 

22 Самоорганізація 40 3 43
23 Відображена зовнішність 26 15 41
24 Самокерування 33 6 39
25 Самооцінка тіла 24 14 38
26 Загальна незадоволеність зовнішністю 8 30 38
27 Стурбованість зовнішністю 9 26 35
28 Цілеспрямованість 27 7 34
29 Безособова каузальна орієнтація 10 23 33
30 Орієнтація на теперішнє 28 5 33
31 Задоволеність зовнішністю 22 8 30
32 Самооцінка відповідності зовнішності 

статусу 
26 3 29 

33 Свобода 23 3 26
34 Самодистанціювання 15 10 25
35 Самоцінність 20 3 23
36 Самоприйняття 17 3 20
37 Самооцінка виразної поведінки 8 12 20
38 Закритість 7 11 18
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Продовження таблиці В.3 

39 Базисне переконання у власній цінності 15 2 17
40 Самооцінка оформлення зовнішності 11 4 15
41 Відповідальність 9 4 13
42 Базисне переконання в прихильності 

світу 
11 1 12 

43 Зовнішня каузальна 3 4 7
44 Фіксація 1 5 6
45 Внутрішня конфліктність 2 3 5
46 Вплив зовнішності на якість життя 3 2 5
Сумарний показник 1130 716 1846
Середні значення  40,13±21,22
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Таблиця В.4 

Структурна вага елементів структури суб’єктності дівчат юнацького 
віку незадоволених і стурбованих власною зовнішністю 

 Елементи структури Структурна вага 
прямих 

кореляцій
обернених  
кореляцій 

∑ 

1 Самозвинувачення  10 39 49
2 Відповідальність 29 10 39
3 Локус контролю-Я 32 5 37
4 Автономна каузальна орієнтація 23 13 36
5 Зовнішня каузальна 17 17 34
6 Результат 29 5 34
7 Самотрансценденція 24 9 33
8 Локус контролю-життя 24 6 30
9 Наполегливість 23 6 29
10 Процес життя 26 3 29
11 Цілі в житті 25 3 28
12 Базисне переконання в осмисленості світу 22 5 27
13 Самооцінка обличчя 21 6 27
14 Відображене самоставлення 17 8 25
15 Базисне переконання у власній цінності 13 12 25
16 Свобода 19 5 24
17 Планомірність 13 10 23
18 Самоорганізація 12 10 22
19 Самооцінка оформлення зовнішності 17 5 22
20 Відображена зовнішність 12 8 20
21 Квазірефлексія 4 15 19
22 Самоцінність 6 12 18
23 Самоприйняття 9 9 18
24 Самовпевненість 11 6 17
25 Ситуаційна незадоволеність зовнішністю 4 13 17
26 Фіксація 13 3 16
27 Стурбованість зовнішністю 12 4 16
28 Системна рефлексія 6 9 15
29 Базисне переконання в прихильності світу 14 1 15
30 Задоволеність зовнішністю 6 9 15
31 Самооцінка відповідності зовнішності 

статусу 
10 4 14 

32 Цілеспрямованість 12 1 13
33 Внутрішня конфліктність 3 9 12
34 Орієнтація на теперішнє 9 2 11
35 Самокерування 11 0 11
36 Самооцінка відповідності зовнішності віку 7 4 11
37 Загальна незадоволеність зовнішністю 1 9 10
38 Інтроспекція 2 7 9
39 Самоприв’язаність  2 7 9
40 Прагнення до вдосконалення зовнішності 0 9 9
41 Самооцінка тіла 5 4 9

   



252 

 

Продовження таблиці В.4 

42 Вплив зовнішності на якість життя 3 6 9
43 Безособова каузальна орієнтація 4 2 6
44 Самодистанціювання 6 0 6
45 Закритість 0 4 4
46 Самооцінка виразної поведінки 4 0 4
Сумарний показник 572 334 906
Середні значення  19,70±10,48
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Таблиця В.5 
Структурна вага елементів структури суб’єктності дівчат юнацького 

віку незадоволених і нестурбованих власною зовнішністю 
 Елементи структури Структурна вага 

прямих 
кореляцій

обернених  
кореляцій 

∑ 

1 Самозвинувачення  15 51 66
2 Самотрансценденція 44 20 64
3 Відображене самоставлення 44 19 63
4 Результат 38 21 59
5 Цілі в житті 36 21 57
6 Локус контролю-життя 38 18 56
7 Самоприв’язаність  11 43 54
8 Процес життя 33 19 52
9 Прагнення до вдосконалення

зовнішності 
11 39 50 

10 Самоприйняття 38 9 47
11 Локус контролю-Я 29 18 47
12 Базисне переконання в прихильності

світу 
32 15 47 

13 Автономна каузальна орієнтація 28 15 43
14 Ситуаційна незадоволеність

зовнішністю
10 30 40 

15 Загальна незадоволеність зовнішністю 9 30 39
16 Свобода 28 10 38
17 Інтроспекція 6 28 34
18 Відповідальність 24 9 33
19 Вплив зовнішності на якість життя 23 10 33
20 Самодистанціювання 20 12 32
21 Базисне переконання у власній цінності 21 11 32
22 Самооцінка обличчя 25 7 32
23 Самооцінка тіла 24 7 31
24 Самооцінка відповідності зовнішності

віку 
26 5 31 

25 Безособова каузальна орієнтація 7 20 27
26 Закритість 4 20 24
27 Самоцінність 18 5 23
28 Планомірність 20 1 21
29 Самовпевненість 13 7 20
30 Цілеспрямованість 16 3 19
31 Самокерування 16 3 19
32 Самооцінка відповідності зовнішності

статусу 
12 7 19 

33 Відображена зовнішність 17 2 19
34 Квазірефлексія 2 16 18
35 Наполегливість 12 6 18
36 Задоволеність зовнішністю 15 3 18
37 Самоорганізація 15 2 17
38 Самооцінка виразної поведінки 12 2 14
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Продовження таблиці В5 

39 Системна рефлексія 9 4 13
40 Внутрішня конфліктність 3 5 8
41 Орієнтація на теперішнє 7 0 7
42 Самооцінка оформлення зовнішності 1 6 7
43 Зовнішня каузальна 4 2 6
44 Базисне переконання в осмисленості

світу 
3 3 6 

45 Стурбованість зовнішністю 5 1 6
46 Фіксація 4 1 5

Сумарний показник 828 586 1414
Середні значення   30,74±10,4

8
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Додаток Д 

Результати контрольного дослідження ефективності програми 
формування позитивно-дієвого ставлення до власної зовнішності у 

дівчат юнацького віку  
Таблиця Д.1 

Показники складових ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку 
експериментальної та контрольної групи (констатувальний зріз)  

Складові суб’єктності Значення показників р 

експериментальна 

група 

контрольна 

група 

Задоволеність зовнішністю 2,89 2,82 ,597 

Стурбованість зовнішністю 4,79 4,94 ,972 

Прагнення до вдосконалення 

зовнішності 

4,06 4,07 ,953 

Самооцінка обличчя 5,63 5,77 ,545 

Самооцінка тіла  5,69 5,63 ,755 

Самооцінка оформлення зовнішності 6,69 7,29 ,076 

Самооцінка виразної поведінки 6,86 6,97 ,958 

Самооцінка відповідності зовнішності 

віку 

4,80 5,66 ,189 

Самооцінка відповідності зовнішності 

статусу 

6,09 6,63 ,376 

Відображена зовнішність 5,72 5,99 ,248 

Вплив зовнішності на якість життя 1,04 1,33 ,119 

Ситуаційна незадоволеність 

зовнішністю 

1,37 1,55 ,315 

Загальна незадоволеність зовнішністю 6,23 6,60 ,367 
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Таблиця Д.2 

Показники складових суб’єктності дівчат юнацького віку 

експериментальної та контрольної групи (констатувальний зріз)  

Складові суб’єктності Значення показників р 

експериментальна 

група 

контрольна 

група 

Автономна каузальна орієнтація 57,54 59,48 ,353 

Зовнішня каузальна орієнтація 46,03 46,94 ,714 

Безособова каузальна орієнтація 37,89 34,74 ,155 

Системна рефлексія 34,34 35,34 ,401 

Квазірефлексія 23,67 23,80 ,896 

Інтроспекція 21,23 19,77 ,159 

Планомірність 16,94 17,23 ,981 

Цілеспрямованість 31,71 33,49 ,882 

Наполегливість 20,11 19,97 ,878 

Фіксація 21,46 21,71 ,836 

Самоорганізація 9,63 10,06 ,799 

Орієнтація на теперішнє 9,06 9,11 ,879 

Закритість 6,89 6,97 ,758 

Самовпевненість 5,91 6,69 ,055 

Самокерування 6,43 6,37 ,874 

Відображене самоставлення 6,14 6,29 ,571 

Самоцінність 5,97 6,26 ,451 

Самоприйняття 5,11 5,37 ,405 

Самоприв’язаність  6,77 6,65 ,745 

Внутрішня конфліктність 5,00 5,11 ,586 

Самозвинувачення  4,97 5,03 ,929 

Осмисленість життя 96,63 96,17 ,865 

Цілі в житті 29,43 29,80 ,883 

Процес життя 28,69 28,71 ,939 

Результат 23,82 23,43 ,759 

Локус контролю-Я 20,09 20,57 ,711 
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Продовження таблиці Д.2 

Локус контролю-життя 30,17 30,14 ,958 

Екзистенціальна сповненість 175,94 178,20 ,915 

Самодистанціювання 29,37 30,00 ,695 

Самотрансценденція 61,17 60,77 ,906 

Свобода 40,11 41,31 ,542 

Відповідальність 45,29 46,17 ,692 

Базисне переконання в прихильності 

світу 

16,17 16,36 ,868 

Базисне переконання в осмисленості 

світу 

14,42 14,29 ,754 

Базисне переконання у власній цінності 15,05 15,26 762 
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Таблиця Д.3 

Показники складових ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку 

експериментальної та контрольної групи (контрольний зріз)  

Складові суб’єктності Значення показників р 

експериментальна 

група 

контрольна 

група 

Задоволеність зовнішністю 4,25 2,78 ,005 

Стурбованість зовнішністю 3,21 4,76 ,038 

Прагнення до вдосконалення 

зовнішності 

3,56 4,23 ,071 

Самооцінка обличчя 6,19 5,56 ,009 

Самооцінка тіла  6,14 5,56 ,003 

Самооцінка оформлення зовнішності 7,58 7,34 ,358 

Самооцінка виразної поведінки 7,04 6,73 ,002 

Самооцінка відповідності зовнішності 

віку 

6,97 5,48 ,031 

Самооцінка відповідності зовнішності 

статусу 

7,59 6,12 ,005 

Відображена зовнішність 7,32 5,83 ,001 

Вплив зовнішності на якість життя 1,71 1,22 ,056 

Ситуаційна незадоволеність 

зовнішністю 

1,08 1,64 ,017 

Загальна незадоволеність зовнішністю 4,93 6,33 ,008 
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Таблиця Д.4 

Показники складових суб’єктності дівчат юнацького віку 

експериментальної та контрольної групи (контрольний зріз) 

Складові суб’єктності Значення показників р 

експериментальна 

група 

контрольна 

група 

Автономна каузальна орієнтація 65,06 59,09 ,004 

Зовнішня каузальна орієнтація 46,03 46,94 ,244 

Безособова каузальна орієнтація 32,89 34,74 ,017 

Системна рефлексія 37,31 35,05 ,002 

Квазірефлексія 22,16 24,45 ,013 

Інтроспекція 19,62 19,68 ,963 

Планомірність 18,39 17,25 ,113 

Цілеспрямованість 35,12 33,38 ,019 

Наполегливість 22,19 19,74 ,042 

Фіксація 20,74 21,55 ,116 

Самоорганізація 10,58 10,18 ,342 

Орієнтація на теперішнє 9,79 9,14 ,582 

Закритість 5,80 6,91 ,006 

Самовпевненість 7,64 6,63 ,015 

Самокерування 7,21 6,12 ,011 

Відображене самоставлення 8,01 6,31 ,009 

Самоцінність 7,53 6,17 ,008 

Самоприйняття 6,80 5,42 ,018 

Самоприв’язаність  5,63 6,63 ,015 

Внутрішня конфліктність 4,17 5,09 ,001 

Самозвинувачення  3,37 5,00 ,002 

Осмисленість життя 107,25 94,28 ,002 

Цілі в житті 31,68 28,85 ,096 

Процес життя 33,17 28,42 ,014 

Результат 27,20 22,91 ,005 

Локус контролю-Я 22,77 20,20 ,023 
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Продовження таблиці Д.4 

Локус контролю-життя 33,68 29,60 ,011 

Екзистенціальна сповненість 201,20 179,08 ,003 

Самодистанціювання 30,74 30,34 ,784 

Самотрансценденція 70,71 61,14 ,000 

Свобода 45,82 41,34 ,044 

Відповідальність 53,60 46,31 ,006 

Базисне переконання в прихильності 

світу 

17,15 16,37 ,003 

Базисне переконання в осмисленості 

світу 

15,13 14,16 ,088 

Базисне переконання у власній цінності 16,77 15,14 ,003 
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Таблиця Д.5 

Показники складових ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку 

експериментальної групи (констатувальний і контрольний зріз)  

Складові суб’єктності Значення показників р 

констатувальний зріз контрольний 

зріз  

Задоволеність зовнішністю 2,89 4,25 ,000 

Стурбованість зовнішністю 4,79 3,21 ,029 

Прагнення до вдосконалення 

зовнішності 

4,06 3,56 ,092 

Самооцінка обличчя 5,63 6,19 ,043 

Самооцінка тіла  5,69 6,14 ,003 

Самооцінка оформлення 

зовнішності 

6,69 7,58 ,154 

Самооцінка виразної поведінки 6,86 7,04 ,039 

Самооцінка відповідності 

зовнішності віку 

4,80 6,97 ,000 

Самооцінка відповідності 

зовнішності статусу 

6,09 7,59 ,001 

Відображена зовнішність 5,72 7,32 ,001 

Вплив зовнішності на якість життя 1,04 1,71 ,052 

Ситуаційна незадоволеність 

зовнішністю 

1,37 1,08 ,046 

Загальна незадоволеність 

зовнішністю 

6,23 4,93 ,002 
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Таблиця Д.6 

Показники складових ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку 
контрольної групи (констатувальний і контрольний зріз)  

Складові суб’єктності Значення показників р 

констатувальний зріз контрольний 

зріз  

Задоволеність зовнішністю 2,82 2,78 ,628 

Стурбованість зовнішністю 4,94 4,76 ,854 

Прагнення до вдосконалення 

зовнішності 

4,07 4,23 ,912 

Самооцінка обличчя 5,77 5,56 ,583 

Самооцінка тіла  5,63 5,56 ,911 

Самооцінка оформлення зовнішності 7,29 7,34 ,739 

Самооцінка виразної поведінки 6,97 6,73 ,715 

Самооцінка відповідності зовнішності 

віку 

5,66 5,48 ,314 

Самооцінка відповідності зовнішності 

статусу 

6,63 6,12 ,492 

Відображена зовнішність 5,99 5,83 ,711 

Вплив зовнішності на якість життя 1,33 1,22 ,398 

Ситуаційна незадоволеність 

зовнішністю 

1,55 1,64 ,415 

Загальна незадоволеність зовнішністю 6,60 6,33 ,548 
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Таблиця Д.7 

Показники складових суб’єктності дівчат юнацького віку 

експериментальної групи (констатувальний і контрольний зріз)  

Складові суб’єктності Значення показників р 

констатувальний зріз контрольний 
зріз  

Автономна каузальна орієнтація 57,54 65,06 ,004 

Зовнішня каузальна орієнтація 46,03 46,03 ,963 

Безособова каузальна орієнтація 37,89 32,89 ,017 

Системна рефлексія 34,34 37,31 ,002 

Квазірефлексія 23,67 22,16 ,013 

Інтроспекція 21,23 19,62 ,244 

Планомірність 16,94 18,39 ,113 

Цілеспрямованість 31,71 35,12 ,019 

Наполегливість 20,11 22,19 ,042 

Фіксація 21,46 20,74 ,116 

Самоорганізація 9,63 10,58 ,342 

Орієнтація на теперішнє 9,06 9,79 ,182 

Закритість 6,89 5,80 ,006 

Самовпевненість 5,91 7,64 ,015 

Самокерування 6,43 7,21 ,011 

Відображене самоставлення 6,14 8,01 ,009 

Самоцінність 5,97 7,53 ,008 

Самоприйняття 5,11 6,80 ,018 

Самоприв’язаність  6,77 5,63 ,015 

Внутрішня конфліктність 5,00 4,17 ,001 

Самозвинувачення  4,97 3,37 ,002 

Осмисленість життя 96,63 107,25 ,002 

Цілі в житті 29,43 31,68 ,096 

Процес життя 28,69 33,17 ,014 

Результат 23,82 27,20 ,005 

Локус контролю-Я 20,09 22,77 ,023 

Локус контролю-життя 30,17 33,68 ,011 
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Продовження таблиці Д.7 

Екзистенціальна сповненість 175,94 201,20 ,003 

Самодистанціювання 29,37 30,74 ,384 

Самотрансценденція 61,17 70,71 ,000 

Свобода 40,11 45,82 ,044 

Відповідальність 45,29 53,60 ,006 

Базисне переконання в прихильності 

світу 

16,17 17,15 ,003 

Базисне переконання в осмисленості 

світу 

14,42 15,13 ,088 

Базисне переконання у власній цінності 15,05 16,77 ,003 
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Таблиця Д.8 

Показники складових суб’єктності дівчат юнацького віку контрольної 

групи (констатувальний і контрольний зріз)  

Складові суб’єктності Значення показників р 

констатувальний зріз контрольний 
зріз  

Автономна каузальна орієнтація 59,48 59,09 ,314 

Зовнішня каузальна орієнтація 46,94 46,94 ,898 

Безособова каузальна орієнтація 34,74 34,74 ,917 

Системна рефлексія 35,34 35,05 ,333 

Квазірефлексія 23,80 24,45 ,213 

Інтроспекція 19,77 19,68 ,449 

Планомірність 17,23 17,25 ,512 

Цілеспрямованість 33,49 33,38 ,634 

Наполегливість 19,97 19,74 ,105 

Фіксація 21,71 21,55 ,213 

Самоорганізація 10,06 10,18 ,399 

Орієнтація на теперішнє 9,11 9,14 ,601 

Закритість 6,97 6,91 ,314 

Самовпевненість 6,69 6,63 ,492 

Самокерування 6,37 6,12 ,711 

Відображене самоставлення 6,29 6,31 ,398 

Самоцінність 6,26 6,17 ,415 

Самоприйняття 5,37 5,42 ,548 

Самоприв’язаність  6,65 6,63 ,715 

Внутрішня конфліктність 5,11 5,09 ,544 

Самозвинувачення  5,03 5,00 ,741 

Осмисленість життя 96,17 94,28 ,122 

Цілі в житті 29,80 28,85 ,618 

Процес життя 28,71 28,42 ,249 

Результат 23,43 22,91 ,478 

Локус контролю-Я 20,57 20,20 ,636 

Локус контролю-життя 30,14 29,60 ,499 
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Продовження таблиці Д.8 

Екзистенціальна сповненість 178,20 179,08 ,479 

Самодистанціювання 30,00 30,34 ,758 

Самотрансценденція 60,77 61,14 ,055 

Свобода 41,31 41,34 ,874 

Відповідальність 46,17 46,31 ,571 

Базисне переконання в прихильності 
світу 

16,36 16,37 ,451 

Базисне переконання в осмисленості 
світу 

14,29 14,16 ,816 

Базисне переконання у власній цінності 15,26 15,14 ,634 
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