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Головні терміни дослідження: 
• Актуалізація: неперервний процес вибору людиною 

між страхом відбуватися і зростанням над собою 
(Maslow,1965) 

• Особистість: актуалізацію життєвого процесу в 
незалежній індивідуальності, яка є соціально 
інтегрованою та характеризується духовним 
напруженням (May, 2010) 

• Психологічні ресурси: екзистенціально-когнітивні 
стратегій інтерпретації людиною значущості події 
(авт., 2019) 

• Психологічні механізми: фрагмент певного 
психологічного процесу, у якому хід зазнає змін 
(авт., 2016) 



Проблема дослідження: 

характеристика ремоделяції і трансмогрифікації 
екзистенційної здійсненності в емпіричних 
показниках 



Досліджувані:  
384 особи віком 20-75 років  
(з них 233 жінки та 151 чоловік).  

Діагностичний інструментарій дослідження:  
• методика визначення самоставлення С. Пантілєєва,  
• методика визначення толерантності до невизначеності С. Баднера,  
• тест життєстійкості (адаптація Д. Леонтьева та Є. Рассказової 

опитувальника Hardiness Survey С. Мадді), 
• шкала екзистенції А. Ленгле та К. Орглера (адаптація С. Крівцової),  
• тест смисложиттєвих орієнтацій (адаптація Д. Лєонтьєва тесту 

Purpose in Life Дж. Крамбо і Л. Махоліка),  
• методика «Життєві смисли» В. Котлякова,  
• тест «Життєві завдання особистості» (розробка колективу 

лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної 
та політичної психології АПН України під керівництвом Т. М. 
Титаренко),  

• шкала активності і оптимізму Н. Водопьянової,  
• шкала саморозкриття Д. Джонсона,  
• методика «Велика п’ятірка особистісних якостей» (адаптація А. 

Грецова),  
• опитувальник адаптивної поведінки (WOCQ) (адаптація С. 

Хаірової),  
• методика Ш. Шварца «Портрет цінностей» (PVQ) (адаптація І. 

Семків),  
• шкала базових переконань Р. Янова-Бульмана (адаптація О. 

Кравцової),  
• опитувальник мотиваційної структури особистості В. 

Гербачевського,  
• опитувальник шкали психологічного благополуччя К. Ріфф 

(адаптація С. Карсканової),  
• авторська шкала психологічної рефлексивності (2004),  
• авторський опитувальник особистісної зрілості (2004),  
• авторський опитувальник загальної компетентності (2011),  
• авторський опитувальник психологічної ресурсності (2012). 

ЕМПІРИЧНІ КРИТЕРІЇ інтерпретування 
певного показника як психологічного 
механізму актуалізації ресурсів: 

• показник є компонентою процесів 
самоздійснення 

• наявність кореляційних зв’язків між 
показником та характеристиками 
уміння оперувати ресурсами – 
знанням ресурсів, умінням їх 
оновлювати і вміщувати; 

• наявність кореляційних зв’язків між 
показником та процесами 
самоздійснення; 

• наявність змін у рівні 
характеристик уміння оперувати 
ресурсами за зміни рівня 
показника 

• .  

 

 

Методи математико-статистичного 
аналізу: 
кореляційний 
порівняльний   
регресійний аналіз 



не 
відповідають 

висунутим 
критеріям 

психологічного 
механізму 

актуалізації 
ресурсів такі 
показники:  

• операційні характеристики 
життєвих завдань (гнучкість, 
цілісність життя, стійкість, 
стратегія),  

• оптимізм,  

• саморозкриття,  

• компоненти життєстійкості,  

• аспекти психологічного 
благополуччя,  

• життєві смисли.  



• мотив оцінки власного 
потенціалу 

• мотив вольового зусилля 
• самоцінність (як компонента 

загальної компетентності) 
• лабільність (як аспект 

рефлексивності) 
• когнітивність (як аспект 

рефлексивності) 
• толерантність до 

невирішуваності (як 
компонента толерантності до 
невизначеності) 

• відкритість досвіду (як 
характеристика 
індивідуальних особливостей 
особистості)  
 

відповідають 
висунутим 
критеріям 

психологічного 
механізму 

актуалізації 
ресурсів та 

виявляються в 
усіх процесах 

самоздійснення 
такі показники:  



Eigenvalues (Spreadsheet13)

Extraction: Principal components

Value

Eigenvalue % Total

variance

Cumulative

Eigenvalue

Cumulative

%

1

2

3

1,541671 22,02387 1,541671 22,02387

1,370281 19,57544 2,911952 41,59931

1,028395 14,69135 3,940346 56,29066

Factor Loadings (Varimax normalized) (Spreadsheet13)

Extraction: Principal components

(Marked loadings are >,700000)

Variable

Factor

1

Factor

2

Factor

3

мотив оцінки власного потенціалу

мотив вольового зусилля

самоцінність 

лабільність

(ін)толерантність до неврішуваності

когнітивність

відкритість досвіду

Expl.Var

Prp.T otl

-0,032231 0,788428 -0,013688

0,051352 0,812098 0,066687

-0,068968 -0,239508 -0,529431

-0,027028 -0,139511 0,805145

0,517311 0,035308 -0,519470

0,705231 -0,030022 0,031937

0,774510 0,046793 -0,003162

1,373990 1,362286 1,204070

0,196284 0,194612 0,172010

Tree Diagram for 7   Variables
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Рис. 1. Магістральні психологічні механізми актуалізації ресурсів самоздійснення 



Таблиця 1. Класифікування механізмів актуалізації психологічних ресурсів 

Психологічні 

механізми  

актуалізації 

ресурсів 

Види психологічних механізмів  

за локусом за змістом 
за 

функцією 

за 
функціонально

-динамічним 

рівнем мета-

психологіч-

ного аналізу  

Мотив оцінки 

власного 

потенціалу 
Мотиваційні 

механізми 
Інтенційні 

механізми 

Механізми 

зміни 

Психологічні 

механізми 

трансформації 

Мотив вольового 

зусилля 

Самоцінність  
Рефлексивні 

механізми 
Лабільність  

Когнітивність 

Толерантність до 

невирішуваності 

Когнітивні 

механізми 

Опера-

ціональні 

механізми 

Компенса-

торні 

механізми Відкритість 

досвіду 

Механізми 

реверсії 

Регуляційні 

механізми 
 



 
Теоретична концептуалізація  

магістральних механізмів  
актуалізації психологічних ресурсів особистості: 

 
• механізм переоцінки принципів, що базується на когнітивності 

та відкритості досвіду. Цей механізм дає змогу конструктивної 
інтерпретації досвіду особистості: дотримуючись значущих 
переконань, звільнятися від ілюзій; 

• механізм прийняття рішення щодо співпричетності, який 
включає мотиви оцінки власного потенціалу і вольового 
зусилля, а також толерантність до невирішуваності. Вказаний 
механізм забезпечує модерацію між значущістю та 
затребуваністю людини; 

• механізм долання дилеми, що розкривається у лабільності, 
запобігає сприйманню непередвизначеності як 
амбівалентності; 

• механізм уможливлення авторської позиції, що зумовлює вияв 
самоцінності особистості, яка приймає себе та бере на себе 
відповідальність за власну відповідь на екзистенціальний 
виклик. 


