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науково-дослiдноi теми кафедри психологii Харкiвського нацiонального
педагогiчного унiверситету iMeHi Г. С. Сковороди <Психологiя розвитку суб'сктiв
педагогiчного процесу)) (Д' Ns 01 1 1U008875).

Тему дисертацiйного дослiдження затверджено вченою радою Харкiвського
нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi Г. С. Сковороди (протокол М 8

вiд 20.12.20119 р.).

СЛУХАЛИ: наукову доповiдь аспiрантки кафедри психологii Харкiвського
нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi Г. С. Сковороди .Щаниленко
Ната_гrii Миколаiвни за матерiалами дисертацiйноi роботи <Ставлення до власноТ

зовнiшностi в cTpyкTypi суб'ектностi дiвчат юнацького BiKy>>, поданоТ на здобуття
наукового ступеня доктора фiлософii зi спецiа-гtьностi 05З Психологiя.

ВистУПИЛИ:
Поставили запитання: д.психол. н., проф. Кузнецов М. А., д. психол. н.,

проф. Хомуленко Т. Б., д. психол. н., проф. Гордiенко-Митрофанова I. В.,
к. психол. н., доц. Кузнецов 0.I., к. психол. н., доц. Лисенко Л. М., к. психол. н.,

доц. Поденко А. В., к. психол. н., доц. ,Щаниленко Н. В., к. психол, н.

Бурейко Н. О.

З позитивною оцiнкою дисертацiйноi роботи виступили:
1) науковий

Г. С. Сковороди, к.

керiвник: професор кафедри психологii ХНПУ iMeHi

психол. н., доц., Меднiкова Г. I.;

д. психол. н.,

д. психол. н.,

2) рецензенти: доц. кафедри психологii ХНПУ iMeHi Г. С. Сковороди.

д. психол. н., доц. Крамченкова В. О., доц. кафедри психологiТ ХНПУ iMeHi

Г. С. Сковороди, д. психол. н., доц. Фоменко К. I.
Взяли участь в обговореннi роботи: завiдувач кафедри психологiТ,

проф. Хомуленко Т. Б., д. психол. н., проф. Кузнецов М. А.,
проф. Гордiенко-Митрофанова I.B., к. психол. н., доц.

Поденко А. В., к. психол. н., доц. Кузнецов О. I., к. психол. н., доц. Лисенко Л. М.,
к. психол. н., доц. ,Щаниленко Н. В., к. психол. н., доц. Жванiя Т. В.

УХВАЛИЛИ: На пiдставi експертизи дисертацiйноi роботи, доповiдi
здобувача, поставлених запитань присутнiх i вiдповiдей здобувача, обговорення

rIасник€lNIи засiдання основних положень дисертацii, виступiв наукового

керiвника та рецензентiв прийняти такий висновок щодо дисертацiйноТ роботи

,Щаниленко НаталiТ МиколаiЪни <<Ставлення

суб'ектностi дiвчат юнацького BiKy>:

до власноi зовнiшностi в cTpyKTypi

1. Акryальнiсть роботп. CyracHe суспiльне життя характеризу€ться



культивуваннrIм завищених стандартiв краси, агресивним впливом
соцiокультурних чинникiв на задоволенiсть людини власною зовнiшнiстю, на
активнiстЬ поведiнкИ В пiклуваннi прО зовнiшнiй вигJIяд, що призводить до
зростання кiлькостi людей незадоволених i стурбованих власною зовнiшнiстю.
ВОДНОчас, Дiя соцiокультурних чинникiв не може вважатися безпосередньою, бо
бУДЬ-ЯКi ЗОВнiшнi впливи опосередковуються внутрiшнiми умовами, що
аКТУаЛiЗУе проблему визначення обумовленостi ставлення людини до власноi
ЗОВНiШностi iT особистiсними та суб'ектними характеристиками. У сучасних
ПСИХОЛОгiЧних дослiдженнях наголошусться на необхiдностi вивчення ставлення
ДО ЗОВНiШНОСТi з позицiЙ суб'ектного пiдходу, представленi данi щодо зв'язку
ставленЕя до зовнiшностi й окремих проявiв
Перспективним представляеться бiльш детальне
ставлення до зовнiшностi й суб'ектностi особистостi

суб'ектностi особистостi.

гендерних характеристик.
Мета i завдання дослiдження. Метою дослiдження

особливостей формування ставлення до власноi зовнiшностi

BiKy з рiзним спiввiдношенням

суб'ектностi дiвчат юнацького BiKy.
Завдання дослiдження:
1) здiйснити теоретичний аналiз психологiчноi специфiки зв'язку

суб'ектностi особистостi та iT ставлення до власноi зовнiшностi;
2) ВиЗначити характеристики структурноi органiзацii суб'ектностi i

ставлення до власноТ зовнiшностi у дiвчат юнацького BiKy;
3) визначити специфiку структурноi органiзацii суб'ектностi i ставлення до

власноТ зовнiшностi у дiвчат юнацького
задоволеностi та сryрбованостi зовнiшнiстю;

4) виявити особливостi житт€вого стилю, спрямованого на збереження
ЗДОров'я, мотивацii вiдмови вiд палiння, тiлесного локусу контролю у дiвчат
Юнацького BiKy з рiзним спiввiдношенЕям задоволеностi та стурбованостi
зовнiшнiстю;

5) розробити та апробувати програму формування позитивно-дiевого
СТаВЛення До власноi зовнiшностi дiвчат юнацького BiKy через розвиток у них
суб'ектностi.

Об'ект дослiдження - суб'ектнiсть особистостi юнацького BiKy.

Предмет дослiдження - ставлення до зовнiшностi в cтpyкTypi суб'сктностi

узагаJIьнення, абстраryвання, класифiкацiя, що даJIи змогу з'ясувати ступiнь
науковоi розробленостi проблеми суб'ектностi i ставлення до власноi зовнiшностi

вивчення взаемозв'язку.
з урахуванням вiкових i

е визI]ачення

в cTpyKTypi

аналiз, синтез, порiвняння,

дiвчат юнацького BiKy, визначити ключовi поняття дослiдження, його теоретико-



МеТОДологiчну основу; емпiричнi - TecTyBaнtrI, анкетування, психолого-
ПедагогiчниЙ експеримент; математико-статистичнi методи порiвняння
Непов'яЗаних i пов'язаних вибiрок, кореляцiйний аналiз, методи багатовимiрноТ
статистики.

2. Формулювання наукового завдання, нове розв'язання якогrr
ОТРИМаНо В дисертацii'. ,ЩисертацiЙна робота .Щаниленко Наталii Миколаiвни на
Тему: <<Ставлення до власноi зовнiшностi в cтpyкTypi суб'ектностi дiвчат
ЮНацЬкого BiKy>> спрямована на вирiшення акту€}льного наукового завдання -
ВИЗнаЧення особливостеЙ формування ставлення до власноi зовнiшностi в

cTpyкTypi суб'ектностi дiвчат юнацького BiKy.

3. HayKoBi положення, розроблепi особисто дисертантом, та ix новизна.
HayKoBi новIЁ,на резульmаmiв dослidасення, оdерэrcанuх особисто здобувачем

визначаеться тим, що в роботi:
- ВПеРше ВиЗначено базовi елементи структурноi органiзацii суб'ектностi i

СТаВЛенЕя До власноi зовнiшностi дiвчат юнацького BiKy, серед яких присутнi
еЛеМенти, що сприяють iнтеграцii структури (вiдображене ставлення до себе,
ЗаДОВОЛенiсть самореалiзацiею, локус контролю-Я, локус контролю-життя,
аВТоНомна каузапьна орiентацiя, системна рефлексiя, задоволенiсть власною
зовнiшнiстю, самооцiнка обличчя) та елементи,
(самозвинувачення та саfuIоприв'язанiсть);

що дестабiлiзують ii

задоволеностi i стурбованостi нею;

- розширено уявлення про суб'ектнiсть особистостi юнацького BiKy через
ВИЗначення факторноi сцlуктури суб'ектностi юнок, що мiстить TaKi компоненти:
автономiя, самоорганiзацiя дiяльностi та
зовнiшньо-кауз€шIьна самовпевненiсть ;

- розширено уявлення про ставлення
через визначенЕя характеру зв'язкiв його
суб'ектностi;

- розширено уявлення про особливостi суб'ектностi дiвчат юнацького BiKy
через визначення вiдмiнностей показникiв ii складових у дiвчат iз рiзним
спiввiдношенням задоволеностi та сryрбованостi власною зовнiшнiстю;

- розширено уявлення про шляхи формування позитивно-дiевого ставлення

до власноi зовнiшностi у дiвчат юнацького BiKy
засобiв розвитку iхньоi суб'ектностi;

поведiнки, ставлення до себе та cBiTy,

до зовнiшностi дiвчат юнацького BiKy

скJIадових iз компонентами структури

через застосування психологlчних

- дiстала подальшого розвитку психологiчна характеристика юнацького BiKy



через виrIвлення вiдмiнних особливостей життевого стилю, спрямованого на
збереження й укрiплення здоров'я, мотивацii вiдмови вiд палiння, тiлесного
локусу контролю У юнок iз рiзним спiввiдношенням задоволеностi та
стурбованостi зовнiшнiстю.

4. Обrрунтованiсть i достовiрнiсть наукових положень, висновкiв i
рекомендацiй, якi захищаються, забезпечуеться методологiчною обцрунтованiстю
вlоtiдних теоретиlIнlD( положень, використ€lнням комплексу методiв дослiдження,
адекватниХ йогО MeTi, предмету та завданням, репрезентативнiстю вибiрки
дослiджуваних, статистиIIною значущiстю експериментаJIьних даних.

5. Наукове та практичне значення роботп. Наукове значення роботи полягас
у визначеннi струкryрноi органiзацiT суб'ектностi i ставлення до власноi
зовнiшностi у дiвчат юнацького BiKy та ij специфiки у юнок з рiзними варiантами
спiввiдношення задоволеностi та сryрбованостi власною зовнiшнiстю; у
розширенi наукОвих знаНъ прО умовИ оптимiзацii ставлення до зовнiшностi у
дiвчат юнацького Biky. Пракmuчне значення роботи полягае в тому, що
ЗаПРОПОНОВаНа ПРОГРаМа формУвання позитивно-дiевого ставлення до зовнiшностi
у дiвчат юнацького BiKY може бу." викорисТана В роботi практичних психологiв
ЗаКЛаДiВ ОСВiТи, а також у процесi професiйноI пiдготовки та пiдвищення
професiйного рiвня практичних психологiв.

6. ВИКОРисТання результатiв роботи. Результати дисертацiйного
ДОСЛiДЖеннrl впровадженi у навч€tльний процес факультету психологii i соцiологiТ
ХаРКiвського нацiонаrrьного педагогiчного унiверситету iMeHi Г. С. Сковороди
(ДОВiДКа J\Ъ 01/10-366 вiд 09.06.2020 р.), у навчаJIьно-виховний процес УкраiнськоТ
свангельсъкоТ теологiчноi'семiнарii (довiдка Jф 40З вiд 26.08.2020 р.).

7. Повнота викладення матерiалiв дисертацii в публiкацiях та особистий
ВНеСОК У них автора. OcHoBHi положення дисертацii вiдображено у
12 ПУблiкацiях (9 одноосiбних), з яких 5 статей у наукових фахових виданЕях
УКраiни з психологii, включених до мiжнародних наукометричних баз, 1 стаття у
Перiодичному науковому виданнi держави, яка входить до Свропейського Союзу,
З наукового напряму, за яким пiдготовлено дисертацiю, б публiкацiй у збiрках
матерiалiв конференцiй рiзних piBHiB.

HayKoBi працi, в якlм опублiкованi ocHoBHi резульmаmu dослidэюення
1. .Щаниленко Н. М., Меднiкова Г. I. Проблема ставлення особистостi до

власноТ зовнiшностi в психологiчнiй науцi. BicHuK ХНПУ iMeHi Г.С. CKoBopodu.
Псuхолоей. XapKiB,20|8. Вип. I (57). С. 67-77.



2. ,Щаниленко Н. М. Екзистенцiйно-смисловi передумови ставлення до
власноТ зовнiшностi дiвчат юнацького BiKy. Псuхолоziя i особuсmiсmь. Полтава,
201'9. J\b 2 (16).с.51_64.

3. Щаниленко Н. М. Ставлення до власноi зовнiшностi в cTpyкTypi цiннiсних i
смисложиттевих орiентацiй дiвчат юнацького BiKy. Теорiя i пракmuка сучасноi'

псllхолоzii. Запорiжжя, 2019. Nэ 1, Т. 2. С. З942.
4. Меднiкова Г. I., ,Щаниленко Н. М.

юнацького BiKy з рiзним ставленнrIм до

Особливостi суб'ектностi дiвчат

Г.С. Сковороdu. Псuхолоzй. XapKiB,2019. Вип. 61. С. 119-1З4.
5. Щаниленко Н. М. Обцрунтування та характеристика програми формування

позитивно-дiевого ставлення до власноi зовнiшностi дiвчат юнацького BiKy.

Теорiя i пракmuка сучасноi псtмолоаii. Запорiжжя, 2020. }ф 1, Т. 1. С. 1б6-170.
6. Danylenko N. М. Representation of attitude to рrореr appearance in the

structure of subjectivity of adolescent girls. Еurореап Jоurпаl of Еduсаtiоп апd AppLied
Рsусhоlо,gи. Vienna,2020. N 1. Р.26-З0.

Науко Bi працi апробацiйноео харакmеру
7. ,Щаниленко Н. М. Ставлення до власноi зовнiшностi як чинник

продуктивностi вирiшення пiдлiтковоi кризи. Особuсmiсmь у крuзовllх уJйовах mа
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