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<<Ставлення до власноТ зовнiшностi в cTpyкTypi суб'ектностi дiвчат

юнацького BiKy>>, щредставлену до з{жисry на здобутгя наукового сryпеня

доктора фiлософii за спецiальнiстю 053 - Психологiя

Актуальнiсть теми. Поняття суб'ектностi е одним з найбiльше активно

вживаних i в той же час дискусiйних у психологiчнiй научi. Воно гriдкреслюс,

активний характер людськоi життсдiяльностi, творчу природу людини,

необхiднiсть звертання до Ti внутрiшнього cBiTy, зокрема до значущих для неТ

ставлень. Одним iз таких ставлень без cyMHiBy с ставлення до власноТ

зовнiшностi, пiдвищення значущостi якоТ в життi сучасноТ людини

констатуетъся представниками рiзнlос Еаук, зокрема i психологii. Пiдвищеннrt

значущостi зовнiшностi, що сприя€ росту незадоволеностi нею, сryрбованостi

своiм зовнiшнiм вигJIядом, нý тiлъки приводить людину до об'ективно

невиправданих спроб удоскоЕt[лити зовнiшнiсть iнодi небезпечними дJIя

здоров'я способами, аJIе й обмежус мOжливостi ii повноцiнноТ самореалiзацii,

досягнення нею психологiчного благопощrч*ш. Гоотрота даноТ проблеми в

сr{асному суспiльствi, особливо щодо пiдлiткiв та юЕацтва, акryалiзуе

дослiдження, спрямованi на визначення зв'язкiв ставлення до зовнiшностi i

суб'ектностi особистостi. Вiдтак aкTyitлbнicTb теми дисертацiТ.Щаниленко Н.М.

<<Ставлення до власноТ зовнiшностi в cTpyкrypi суб'ектностi дiвчат юнацького

BiKy> не викJIикас cyMHiBiB.

Акryальнiсть теми дисертацiйноТ роботи пiдтверджуеться й тим, що

вона пов'язана iз комплекснOю науково-дослiдною темою кафедри психологiТ

Харкiвського нацiона-гtьного педагогiчного унiверситету iMeHi Г. С. Сковороди

<<Психологiя розвитку субОектiв педагогiчного процесу) (номер державноi

ресстрацiТ 0111U008875), що коOрдинуеться MiHicTepcTBoM освiти i науки

УкраiЪи.



Ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй, сформульованих у дисертацii, lx достовiрнiсть i новизна.

Обlрунтованiсть наукових положенъ i висновкiв, сформульова}Iих в

дисертацiйнiй роботi Н.М. ,Щаниленко, базусться на анаrriзi лiтераryрних

джерел за проблемою дослiдження, коректному формулюваннi його мети й

завдань, використаннi сучасних методiв дослiдження, кiлькiсному й якiсному

ана.пiзi отриманих результатiв, 1рунтовному формулюваннi висновкiв.

,Щисертанткою детаJIъно прOаналiзованi й узага.гlьненi ocHoBHi нашрямки

наукових дослiдженъ суб'ектностiо ii струкryри, ставленнrt до зовнiшностi з

урахуванням гендерного аспекчi. ОбЦрунтовано видiлення в якостi скJIадових

суб'ектностi z}BToHoMHocTi, рефлексивностi,

екзистенцiйноТ сповненостi, ставлення до себе

самоорганiзацiТ власноТ активностi. Проведений

визначити, що в у лослiдженнях сучасних aBTopiB

спроби пояснити феномени, пов'язанi зi ст€лвленнlIм особистостi до власноi

зовнiшностi з позицiй суб'ектного пiдхолу. У зв'язку з цим дисертантка у

своему дослiдженнi зосередилася на вивченнi структурноТ органiзацiТ

суб'ектностi i ставленЕrI до власноТзовнiшностi дiвчат юнацъкого BiKy, атакож

на визначеннi специфiки цiсТ органiзачiТ у дiвчат, що вiдрiзняються

характером сrriввiдношення задоволеностi та сryрбованостi власною

зовнiшнiстю.

У дисертацiйному дослiдженнi визначеýа факторна структура

суб'сктностi дiвчат юнацького BiKy, виявленi особливостi вза€мозв'язку

скJIадових ставлення до зовнiшностi з компонентами даноI структури, базовi

елементи структури суб'сктностi i ставлення до власноТ зовнiшноотi дiвчат

юнацького BiKy, що сприяють iнтеграцiТ структури або дестабiлiзують iT.

.Щисертанткою вдч}по застосовано метод структурно- психологiчного аналiзу

дJrя визначення специфiки струкryрноi органiзацii суб'ектностi i ставлення до

зовнiшностi за групами дiвчат з рiзним спiввiдношенням задоволеностi та

власною зовнitпнiстю, що дозволило отримати цiкавi

осмисленостi жит,tя,

та cBiry, здатностi до

аналiз також дозволив

все частiше реа".riзуютъся

сryрбованостi



результати вiдносно особливостеЙ вираженостi окремих суб'ектних якостеЙ i

скJIадових ставлення до зовнiшноqti, а також специфiки органiзовtлностi

структури суб'сктностi та ставленнrt до зовнiшностi в групах дiвчат iз рiзним

спiввiдношенням задоволеностi й стурбованостi власною зовнiшнiстю, яку

дисертантка пояснил& виходяtIи зi складу та характеристик базовlос елементiв

визначених струкtур.

Виходячи з уявлення про те, що суб'ектний характер ставлонIut до

зовнiшностi проявJuI€тъся в органiзацii турботи про власне здоров'я, що €

невiд'смною скJIадовою позитивно-дiевого ставлення до власноТ зовнiшностi,

дисертантка здiйснила порiвняльний аналiз тiлесного локусу контроJIю,

життевого стилю, спрямовЕlнOго на збереження здоров'я, домiнуючоТ

мотивацiТ вiдмови вiд палiнrrя у дiвчат юнацького BiKy з рiзним

спiввiдношенням задовOленостi та сryрбованоотi власною зовнiшнiстю.

У формува.гlьному експериментi дисертанткою пiдтверджено

можливiсть формування позитивно-дiсвого ставлення до власноТ зовнiшностi

у дiвчат юнацького BiKy через розвиток скJIадових Тх суб'ектностi.

Таким чином, тесретична розробка проблеми пiдтверджена

результатами емпiричного дослiдженняо що доводить обцрукгованiсть

наукових положенъ, сформульOваних в дисертацii. За результатами

проведеного дослiдження в дисертацiТ сформульованi rрунтовнi висновки,

якi вказують на повне досягнення мети дослiдження та розв'язання Bcix його

завдань.

ik викладу

результатiв

{ocToBipHicTb та наукова новизна одержаних результатiво TroBHoTa

в опублiкованих працях. Наукова

полягас в тому, що в дисертацiйному

визначенi базовi елементи структурноТ органiзацiТ суб'ектностi i ставлення до

власноТ зовнiшностi дiвчат юнацького BiKy, серед яких присутнi елементи, якi

сприяють iнтеграцiТ структури (вiдображене ставлення до себе, задоволенiсть

сЕlморе€шiзацiсю, локус контро.гпо-Я, локус конц)олю-життя, автономна

каузапьна орiентацiя, системна рефлексiя, задоволенiсть власною

новизна одержаних

дослiдженнi вперше



зовнiшнiстю, самооцiнка обличчя) та елементи, якi дестабiлiзують ii
(самозвинувачення та самоприв'язанiсть). Вперше визначено особливостi

gгруктурнот органiзацiт субосктностi та ставлення до власноi зовнiшностi у

дiвчат iз рiзним сгliввiдношOЕням задоволеностi i стурбованостi свOею

зовнiшнiстlо. Розширено уявлення шро суб'ектнiсть особистостi юнацького

BiKy через визначення факторноТ структури суб'сктностi дiвчат юнацького

Biky, пр0 ставленЕя до зовнiшностi дiвчат юнацького Biky через визначення

характеру зв'язкiв його скJIадових iз компонентами струкryри суб'сктностi,

про особливостi суб'ектностi дiвчат юнацъкого вlку черýз визначення

рiзним спiввiдношеншtмвiдмiнностей rrоказникiв iT складових у дiвчат iз

задоволеностi та стурбованостi зовнiшнiстю. Розширено уявлеЕня про шляхи

формування позИтивно-дiСвогО ставленНя дО власноТ зовнiшностi у дiвчат

юнацького BiKy через застосува}Iня психологiчних засобiв розвитку ixHboT

суб'ектностi. Щiстала подальшого розвитку психологiчна характеристика

юнащьксго вlку через виявлення особливостей

спрямованого на збереження й укрiплення здоров'я,

палiння, тiлесного локусу кOнтролю за групами дiвчат юнацького BiKy, що

вiдрiзняються спiввiдношенням задоволенсстi i стурбованостi зовнiшнiстю.

,Щостовiрнiсть результатiв дослiдження забозпечуеться аДекВаТниМ

теоретичним та методологiчним обцрунryванням основних положенъ,

послiдовним та сист8мним викориGт€lнЕям комплексу методiв дослiдження,

що повнiстю вiдповiдають MeTi, завданням, об'екry та предмету дослiдження,

якiсним i кiлькiсним аналiзом даних, отриманих в ходi дослiджоння, i

впровадженшIм результатiв дослiдження в практику роботи закладiв вищоТ

освiти.

Практичне значення 0триманш( результатiв поJIягае в тому, що

застосований в роботi методичний кOмплекс, розроблена та апробована

процрама формування позитивно-дiевOгo ставлення до зовнiшностl у дlвчат

юнацького BiKy мояq/ть бути використанi в роботi практичних психологiв,

життевого ст}lлю,

мотивацiТ вiдмови вiд

зокрема практичних психологiв закладiв освiти, а результати дослiдженIrя

f
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можуть буги використанi в ходi професiйноТ пiдготовки i пiдвищення

професiйного рiвня психологiв при викJIаданнi навчагlьних KypciB <<BiKoBa

психологiл>, <<Соцiаrrьна психологiл>, <<Психологiя здоров'я>> в процесi

професiйноТ пiдготовки психологiв.

OcHoBHi результати дисертацiйного дослiдження повно вiдображено у

12 гryблiкацiях.ЩанилеЕко Н.М., iз нrдс 5 статей у наукових фахових виДаннrIх

Украlни з псlD(ологiТ (3 одноосiбнi та 2 у спiвавторствi), вкJIючених ДО

мiжнаролнIж наукометричних базп 1 статгя у перiоличному зарубiжному

виданнi. OcHoBHi положення дисертацii апробоваrri в доповiдях Та

повiдомленнltх на мiжнародних конференцiях та конференцi-шr iншюr piBHiB.

Дна_гriз змiсry анотацiТ дисертацiТ засвiдчуе вiдповiднiсть основним

положенням, викладеним в TeKcTi дисертацii. Анотацiю та текст дисертацii

оформлено вiдповiдно до вимог, встановлених МОН УкраiЪи.

Зауваження та побажання щодо змiсry дисертацii. Поряд iз

позитивною характеристикою роботи в цiлому хотiлося б висловити ряд

заrrважень та побажань:

1. Теоретична частина дисертацiйноТ роботи мiстить {рунтовний ана.rriз

основних напрямкiв наукових дослiджень суб'ектностi, ставлення до власнОi

зовнiшностi, але, з нашоТ точки зору, недостатньо розкрито питання гендерних

вiдмiнностей ставлення до власноТ зовнiшностi в юнацькому вiцi.

2. Вибiрку лос"тliдження склrLпи студентки юнацького BiKy, що певниМ

чином звужуе можливiсть перенесення його результатiв на заявлену в TeMi

дисертацiТ генеральну сукупнiсть.

3. Проведений струкryрно-психологiчний аналiз структур суб'ектностi i

ставлення до зовнiшностi за грушами дiвчат юнацького BiKy з рiзним

спiввiдношенIшм задоволеностi i стурбованостi власною зовнiшнiстtо €

безсумнiвним позитивом дослiдження, arле його пOвна процедура потребус

oKpiM визначення структурних iндексiв

гOмогенностi-гетерогенностi струкцр,

i базових елементiв встановлення

визначенID( за рiзними црупами

дослiджуваних, чогсl в роботi браrqуе.



ul. При лepeBiprri ефективностi запропонованоi програми формування

позитивно-дiсвого ставлення до власноi зовнiшностi у лiвчат юнацького BiKy

-B}lolpкa 0ула представлена дlвчатами з низьким рlвне]\1 задоволеност1 та

cepe.lHiM i високим рiвнями сryрбованостi власною зовнiшнiстю, а також

дiвчатами з середньо-низьким piBHeM задоволеностi та сryрбованостi власною

зовнiшнiстю. Виходячи з того', що за даними групами дiвчат на

констатувirльному етапi дослiдження були визначенi дешо рiзнi особливостi

суб'сктностi, ставлення до зовнiшностi та Тх взасмозв'язку, бажано було

врахувати цi особливостi при розробцi програми, або створити у формульному
експериментi бiльш однорiдну вибiрку.

Зазначенi зауваження сутт€во не впливають на значення виконаноТ

роботи, не зменшують цiнностi та наукового рiвня дисертацiТ.

Отже, дисертацiйна робота <<Ставлення до власноТ зовнiшностi в

cTpyкrypi суб'сктностi дiвчат юнацького BiKy> вiдповiдае вимогам гrунктiв 10-

i2 Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд б березня 2019 р. }tb 167 <Про

проведення експерименry з присудженIш ступенrt доктора фiлософiь, о fr

аВТорка - flаниленко Натапiя МиколаiЪна * засJIугову€ на присудження

наУковог0 ступеня доктора фiлософii за спецiальнiстю 053 - ГIсихологiя.
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