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СПРИЯТЛИВІ І НЕСПРИЯТЛИВІ УМОВИ РОЗВИТКУ  
ОСОБИСТІСНОЇ САМОДЕТЕРМІНАЦІЇ УЧНІВ 

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Мар'яненко Л.В.

У статті представлено результати емпіричного дослідження са
модетермінації учнів в процесі пізнавальної діяльності. Описуються діаг
ностичні методики. Факторний аналіз засвідчує, що існують сприятливі і 
несприктливі умови розвитку самодетермінації. Доводиться позитивний 
вплив особистісної самодетермінації на розвиток пізнавальної діяльності.

Ключові слова: самодетермінація, пізнавальна діяльність, світог
ляд, сприятливі і несприятливі умови розвитку пізнавальної діяльності і 
самодетермінації, діагностичні методики, факторний аналіз.

В статье представлены результаты эмпирического исследова
ния самодетерминации учащихся в процессе познавательной деятельно
сти. Даётся описание диагностических методик. С помощью фактор
ного анализа выявлены благоприятные и неблагоприятные психологи
ческие условия развития самодетерминации. Доказывается, что само- 
детерминация является мощным катализатором развития познаватель
ной деятельности, а её блокада, соответственно, тормозит становле
ние познавательной деятельности.

Ключевые слова: самодетерминация, познавательная деятель
ность, мировоззрение, благоприятные и неблагоприятные условия раз
вития познавательной деятельности и самодетерминации, диагности
ческие методики, факторный анализ.

Results o f  empirical research o f the self-determination o f  students in 
the process o f  cognitive activity are presented in article. A description o f  
diagnostic techniques is given also. Using factor analysis favorable and 
unfavorable conditions fo r  the development o f  the self-determination were 
identified. It is also proved that the self-determination is a powerful catalyst 
fo r  the development o f  cognitive activity. Blockade o f  the self-determination, 
respectively, inhibits the formation o f  cognitive activity

Key words: Self-determination, cognitive activity, worldview, favorable 
and unfavorable conditions fo r  the development o f  cognitive activity and o f  
the self-determination, diagnostic techniques, the factor analysis.

Актуальність. Пізнавальна діяльність пов'язана зі сприйняттям 
потоку інформації і приведенням його у певну, більш чи менш стійку 
систему знань. Система інформації (знань) не може бути утворена без 
опору на попередній досвід суб'єкта, що пізнає. Ця система інформації 
залежить також і від ставлення суб'єкта до цього нового, тобто віл 
значущості цієї інформації для суб'єкта. Дуже важливим внутрішнім

УДК 159.923.2
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механізмом розвитку пізнавальної діяльності як інтегративного психо
логічного утворення є сформована особистісна самодетермінація. Са- 
модетермінація зумовлює суб'єктну активність вищого плану, життєд
іяльність, діяльність і поведінку особистості. Вона сприяє прояву са
мостійності суб'єкта, і якщо ця самостійність є конструктивною або 
позитивною, то сприяє і розвитку особистості в цілому.

Самодетермінація особистості у пізнанні функціонує таким чи
ном, що робить можливою чи відхиляє інтеріоризацію нових знань. 
Далі знання, які особистість приймає, оцінюються нею за значущістю, 
диференціюються і, якщо знову не відхиляються, займають місце в 
ієрархії системи знань і особистісному досвіді. Непотрібні, оманливі 
або шкідливі для людини знання -  відхиляються, забуваються, не сприй
маються. Проблема самодетермінації в процесі пізнавальної діяльності 
виявляється більшою мірою у творчому компонентові, але в тій чи іншій 
мірі вплив самодетермінації як власної особистісної позиції на пізна
вальну діяльність відбувається на будь-якому її рівні (сумісному, само
стійному, творчому) Ця проблема -  проблема психологічних механізмів 
становлення пізнавальної діяльності -  не зовсім вивчена. І розв'язання 
цієї проблеми перебуває на перехресті таких галузей психологічної на
уки, як психологія особистості і психології навчання.

Завдання дослідження:
1. З'ясувати роль самодетермінації як механізму розвитку осо

бистості і пізнавальної діяльності учня.
2. Підібрати і розробити діагностичні методики з проблеми дос

лідження.
3. Провести емпіричне дослідження і здійснити статистичну об

робку одержаних даних.
4. Довести психологічні взаємозалежності особистісної само

детермінації і пізнавальної діяльності на експериментальному рівні.
5. Визначити, якими є внутрішні і зовнішні умови розвитку са

модетермінації як механізму розвитку і особистості взагалі, і пізна
вальної діяльності як психологічного інтегративного утворення.

Теоретична розробка проблеми
Набуття учнем нових знань може відбуватися через пізнавальну 

активність, перероблення, критичне переосмислення, надання знанням 
ієрархічної побудови, перепустку у внутрішній світ і досвід і добудову
вання світогляду, образу і картини світу' -  або відхилення знань як по
милкових чи непотрібних. Значущість, інтерес і позитивні інтелекту
альні почуття, а також почуття краси, істини, добра, у разі сформова
ної самодетермінації, обов'язково задіяні в процесі набуття знань і відігра
ють роль каталізатора пізнавальної діяльності.
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Розуміння (без якого не відбудеться засвоєння знань) досягаєть
ся за умови, коли долається протиріччя між старим і новим знанням, 
коли відбувається їх об'єднання, і нове знання одержує статус суб
'єктної значущості.

Надання новому знанню значущості, як вияв однієї з функцій са
модетермінації пізнання, пов'язано із задоволенням базових потреб осо
бистості -  у пізнанні, у спілкуванні, в активності й успіху, а також потре- 
би у самодетермінації (автономії, активності), компетентності (обізнаності), 
взаємодії з іншими (спілкуванні) (за термінологією Райана і Десі). Виз
наченім значущості знань щільно пов'язане з інтересами людини, з її 
спрямованістю, мотивацією, з її розумінням оточуючого світу, з її світог
лядом, переконаннями, на базі чого здійснюється самодетермінація [7].

Ми визначаємо пізнавальну діяльність як таку, що вміщує і навчальне, 
і позанавчальне пізнання. За основу ми беремо структуру пізнавальної 
діяльності, запропоновану І. В. Дубровіною та Б. С. Кругловим (1988).

Разом з операційним, мотиваційним, змістовим компонентами 
пізнавальної діяльності функціонує і її особистісний компонент -  риси 
і якості, які сприяють саморозкриттю потенціалу особистості в процесі 
пізнавальної діяльності учня. А в основі моральної саморегуляції пізна
вальної діяльності покладається більш глибинний регулятор розвитку і 
саморозвитку особистості -  самодетермінація. Морально-етична са
морегуляція відбувається через вплив особистісних моральних якос
тей -  позитивних і негативних. Самодетермінація проявляє себе через 
духовність, переконання світогляду, образу світу і картини світу, конт
ролює моральну саморегуляцію пізнавальної діяльності. Також пізна
вальна діяльність, зі свого боку, впливає на становлення самодетерм
інації завдяки впливу інших її структурних компонентів.

Приклад дії самодетермінації в процесі пізнавальної діяльності 
можна описати так. Я можу читати книгу, дві, три, а можу обмежитися 
анотаціями, щоб зробити узагальнення. Якщо моєю цінністю є якісне 
виконання справи, самоактуалізація у справі, совість як цінність, віра 
в Бога, який бачить, що я роблю, я прочитаю усе, що я зможу дістати 
з цієї проблеми, -  це самодетермінація пізнавальної діяльності, саме 
так, на наш погляд, вона відбувається. Але це водночас і вчинок, і 
вибір, і здійснення власної свободи, і здійснення активності.

С. Д. Максименко та І. Д. Бех [7] дотримуються тієї точки зору, 
що успішний розвиток пізнання в навчальній діяльності можливий лише 
за прямого способу управління навчальною діяльністю, шо виражаєть
ся в таких моментах: по-перше, навчально-пізнавальна діяльність учня 
стає для вчителя спеціальним і усвідомленим об'єктом керівництва; 
по-друге, навчально-пізнавальна діяльність постає для вчителя як пред
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мет пізнання; по-третє, керівництво навчально-пізнавальною діяльні
стю передбачає усвідомлення учнями досягнення близьких і віддале
них цілей пізнання.

Навчання, яке не передбачає активної навчально-пізнавальної діяль
ності учня, а базується переважно на передаванні (трансляції) знань і їх 
запам'ятовуванні, не створює умов для прискореного становлення струк
турних компонентів навчально-пізнавальної діяльності, як психологічного 
утворення через те, що не створює умов для формування передусім са
мовияву учня, прояву його самостійності, автономності через задіяність у 
цьоііу процесі самодетермінації. Тому навчальне пізнання як таке, не лише 
в самому навчанні, а й поза його межами, стає для учнів нецікавим. Отже, 
щоб викликати цікавість до пізнавальної діяльності, необхідно цілеспря
мовано формувати і самодетермінацію учня, треба формувати світогляд, 
картину і образ світу, треба вчити його бути самостійним.

Для того щоб краще представити дію самодетермінації в процесі 
самовиявлення особистості, а також в процесі пізнавальної діяльності, 
доцільно розглянути світогляд як складову самодетермінації і резуль
тат пізнання учнем світу.

Становлення світогляду ми розглядаємо як результат пізнання, 
набуття людиною знань. Світогляд, достеменно, -  погляд, точка зору 
на світ [12, с. 33]. У світогляд входять не тільки погляди людини на 
світ як на фізичний Всесвіт, але й на саму себе, на інших людей, на 
першопричину світу (Бога -  у випадку релігійного світогляду). Також 
існує стереотип розуміння світогляду як деякої системи знань. Слід 
зазначити, що це однобічне трактування світогляду, оскільки світогляд 
має не тільки мислительний, когнітивний компонент (сприйняття і пе
рероблення всезагальних знань, що є часткою пізнання), але й емоцій
ний -  внутрішню оцінку і певне емоційне ставлення до світоглядних 
знань. Також у світогляд входить і вольовий компонент -  прагнення до 
тих цілей, які слідують із наявних світоглядних знань та особистого до 
них ставлення. Самодетермінація, яка концентрує у собі образ і карти
ну світу, -  це вплив світоглядних знань і переконань на діяльність, по
ведінку, життєдіяльність людини, зокрема і на пізнавальну, а також на
вчальну діяльність. Людина, у якої вже сформований світогляд, образ 
і картина світу, володіє самодетермінацією і здійснює її, вона зали
шається більш стійкою до різного роду зовнішніх впливів і маніпу
ляцій. Вона зберігає, об'рунтовує і відстоює власну точку зору сто
совно дискусійних і спірних моментів, що виникають протягом життя, 
і саме це автономне втілення своїх цінностей надає великого емоційно
го задоволення, відчуття власної цільності, гідності і достоїнства. Це і є 
прояв самодетермінації поведінки. Світогляд, як складова самодетер-
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мінації, залежить від нашої душевної організації. Також і наша душев
на організація підлягає залежності з боку світогляду. Те, за що ми бо
ремося, що відстоюємо з причини світоглядних позицій і переконань, 
оформлюється в деякі психічні структури. Саме ці особистісні психічні 
структури й особливості, що сформувалися під впливом світогляду, 
стають мовби "ситом", через яке просіюється уся інформація із зовні
шнього світу, отже, пізнавальна діяльність, підлягаючи світоглядній 
самодетермінації, стає вибірковою. Подібна вибірковість у сприйнятті 
та прийнятті інформації ще далі поглиблюють той створений світогляд, 
який найбільш відповідає певній душевній організації людини. Люди з 
різним ступенем сформованості душевної організації матимуть і різний 
ступінь сформованості й організації світогляду. Крім того, різнитиметься 
і зміст світогляду.

Ю. М. Зенько виокремлює три етапи становлення світогляду (Ю. 
М. Зенько, 2002). Можна зазначити, що лише третій етап становлення 
світогляду є дієвим у плані прояву самодетермінації.

Цей етап характеризується тим, що відбувається усвідомлення 
світогляду, світогляд поступово стає більш широким і цілісним. Ак
тивна життєва позиція людини стосовно будь-яких подій життя підпо
рядковується світоглядним позиціям, переконанням і цінностям, відбу
вається усвідомлена самодетермінація спілкування, поведінки учня і 
пізнання через його світогляд. В учня з'являються певні життєві цінності, 
і він готовий їх відстоювати у життєдіяльності.

Цілісний сформований світогляд має якось відповідати на усі "вічні 
питання" життя. Тому множину світоглядних схем, що властиві окремим 
індивідуумам, можна угруповувати за принципом відповіді на ці основні 
питання, інакше -  на спроби розв'язати зазначені головні проблеми [5, с. 
66]. Виникає можливість і необхідність типології світоглядів, за тим, як 
вони розглядають причину, світ і першопричину світу. Головним предме
том християнського розмірковування є Бог, світ і людина.

Виокремлюються такі основні типи світогляду: атеїзм, матері
алізм, пантеїзм, деїзм, політеїзм, монотеїзм. Своєю чергою, до моно
теїзму входять християнство, індуїзм, іслам.

Самодетермінація поведінки і діяльності християнським світогля
дом відрізняється від самодетермінації поведінки і діяльності світським 
вихованням. Так, християнин робить добро і не робить зла ради Христа, 
а не з якихось інших причин. "Багато хто заради сорому, чи страху, або 
ради того, щоб догодити людям, не роблять зла, -  що одне й те, мовби 
вони робили його; як і навпаки, люди, які роблять добро за такими ж 
спонуками, також, що якби й не робили. Хто робить добро, догоджаючи 
людям, або з якоїсь пристрасті, непотрібні перед Богом. Необхідно у всякій
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добрій справі, слові, думці мати на меті догодити Богу" [12, с. 26 
Самодетермінацію поведінки або вчинку будь-яких змістів і видів лю;: 
на здійснює самостійно і сама несе за неї відповідальність.

Гіпотези дослідження:
1. Має місце певний регулятивний вплив з боку сформовані 

світогляду і світоглядних цінностей особистості на пізнання, поведінк 
спілкування, на різні види діяльності -  зокрема, на пізнавальну діяльнісі 
Цей вплив виявляється як самодетермінація (самоспричинювання оо 
бистістю власної діяльності і поведінки, забезпечення власної свободі 
вибору вчинків і дій відповідно до виниклих обставин і з урахування 
власних переконань і світоглядних цінностей). Самодетермінація -  ц 
екзистенційний вид саморегуляції діяльності. Можливий вплив 
внутрішніх, і зовнішніх чинників, які суб'єкт сприймає, відчуває і пере 
живає і приймає або випрацьовує у собі, як внутрішні причини регуляці 
своєї поведінки і пізнавальної діяльності. Ці причини можуть бути пози 
тивними і негативними, істинними (правильними) і оманливими (хибни 
ми). Водночас вони можуть бути переважно духовними, душевними 
або матеріальними. За умови переваги позитивних або негативних при
чин розвивається перебіг відповідно позитивного або негативного спо
нукання (спричинювання) суб'єктом своєї поведінки і діяльності, що, 
своєю чергою, сприяє становленню конструктивної або деструктивної 
самодетермінації, тобто справляння впливу на процес здійснення суб
'єктом вільного вибору. Вид самодетермінації (конструктивна, деструк
тивна), а також її рівень (високий, середній, низький) впливають на роз
виток і цілісність особистості. У разі деструктивної самодетермінації 
виникають особистісне роздвоєння, подвійна поведінка. У разі конст
руктивної самодетермінації мають місце цілісність, переважає пряма по
ведінка особистості, забезпечується справжній розвиток особистості. 
Таким чином, для розвитку особистості необхідною умовою стає досяг
нення конструктивної смодетермінації поведінки, спілкування і пізнання, 
-  життєдіяльності і визначення психологічних умов її розвитку.

2. Будь-який світогляд, як концентрація образу і картини світу, 
активізує самодетермінацію вчинків і діяльності, і самодетермінація 
починає діяти саме в руслі цього світогляду або значущих для індивіда 
цінностей. Самодетермінація спрямовує не лише життєдіяльність і по
ведінку, але і будь-яку діяльність. Особливо самодетермінація взаємо
пов'язана з пізнавальною і навчально-пізнавальною діяльністю. З од
ного боку, самодетермінація сприяє становленню пізнавальної діяль
ності як складного інтегративного утворення, з іншого -  самодетерм- 
інація розвивається й інтегрується в процесі пізнання і пізнавальної діяль
ності.
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Безособова каузальна орієнтація свідчить про мінімальний рівень 
прояву індивідом ініціативи. У разі зовнішньої і безособової орієнтацій 
суб'єкт буде уникати змін і прагнутиме до жорстко закріпленої стабіль
ності, навіть якщо вона є помилковою.

Суб'єкт з високим рівнем внутрішньої каузальної орієнтації має 
високий рівень осмисленості життя. У разі "непродуктивних" особистіс- 
них орієнтацій осмисленість власного існування залишається низькою.

Р. Райан і Е. Десі описали три каузальні орієнтації: внутрішню, 
зовнішню і безособову, і лише внутрішня каузальна орієнтація діагно
сту сдіаявність самодетермінації.

Методика в адаптації О. Є. Дергачової являє собою калькований 
переклад методики Райана і Десі і містить 12 ситуацій з трьома варіан
тами реакцій стосовно кожної ситуації. [3].

2. Методика "Вияв стил ю саморегуляції діяльності" (методика В. 
С. Паригіна)

Методика виявляє ступінь автономності за саморегуляції здійсню
ваної діяльності. "Автономні" -  особи, що в діяльності виявляють такі 
якості, як розвинутий самоконтроль, упевненість у собі, схильність до 
самостійного виконання будь-якої роботи.

"Залежні" -  особи, що не виявляють, або мало виявляють комп
лекс цих якостей, спираються у здійсненні діяльності головним чином 
на поради, підказки, вказівки з боку керівника, вчителя, батьків.

Передбачається, що автономність, як стиль саморегуляції діяль
ності, позитивно корелює із самодетермінацією пізнавальної діяльності, 
а залежність, як стиль саморегуляції діяльності, -  негативно корелює із 
самодетермінацією [11].

3. Метод дослідження рівня суб'єктивного контролю (РСК)
Ця експериментально-психологічна методика дає змогу порівня

но швидко й ефективно оцінити сформований у досліджуваного рівень 
суб'єктивного контролю над різноманітними життєвими ситуаціями. 
Методика розроблена в Ленінградському психоневрологічному НДІ 
ім. В. М. Бехтерева. Уперше подібні методи були апробовані в СІЛА у 
60-ті роки. Найбільш відомими з них є локус контролю Дж. Роттера. 
Ця шкала заснована на двох принципових положеннях.

Інтернали й екстернати відрізняються за способами інтерпретації 
різних соціальних ситуацій, зокрема, за способами одержання інфор
мації і за механізмами їх каузального пояснення, отже -  у них різні 
стилі пізнавальної діяльності. Інтернали більш активно відшукують 
інформацію і зазвичай більш інформовані про ситуації, ніж екстерна- 
ли. В одній і тій же ситуації інтернали приписують більшу відпові
дальність індивідам, задіяним у цій ситуації. Інтернали більшою мірою 
уникають ситуаційних пояснень поведінки, ніж екстернали.
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Шкала "Ідентифікація сімейних цінностей" розроблена на базі ме
тодики Угрин О.Г. Шкала "Організація управління сімейною системою".

Характеристику шкали "Емоційна підтримка батьків" взято з опиту- 
вальника Е. Шаффера "Ставлення батьків до дітей і ставлення дітей до батьків".

6. Методика "Внутрішні умови розвитку самодетермінації"
На основі проведеного нами попереднього пілотажного дослі

дження було виявлено внутрішні умови становлення самодетермінації 
особистості і смодетермінацїї пізнавальної діяльності.

Внутрішніми умовами розвитку самодетермінації є цінності са- 
-моактуалізацїї (методика "САМОАЛ"); мотивація саморозвитку у пізна
вальній професійній діяльності (для студентів) або діяльності професій
ного самовизначення (для старшокласників) (методика "Карта само
оцінки готовності до самоосвітньої діяльності).

Внутрішні умови розвитку самодетермінації. Цей показник вклю
чає в себе внутрішню каузальну орієнтацію, внутрішню пізнавальну 
мотивацію; ідентифікацію цінностей і злиття з ними саморегуляції осо
бистості, розвинуті цінності самоактуалізації, наявність професійного 
самовизначення і розвинену мотивацію саморозвитку, зокрема в пізна
вальній діяльності професійного самовизначення.

Внутрішні умови блокади самодетермінації. Цей показник включає 
в себе негативні ставлення до пізнавальної діяльності і самостійної повед
інки; спрямованість у навчально-пізнавальній діяльності і поведінці на 
зовнішні орієнтири (цінності першості, конкуренції, престижу, багатства); 
зовнішню каузальну орієнтацію (діяти тільки так, як скажуть вчителі, бать
ки, лідер групи, значущий інший, не зважаючи ні на що); безособову 
каузальну орієнтацію, або відчуженість від пізнавальної діяльності і само
стійної поведінки, байдужість; егоцентризм, егоїзм, відкидання вищих 
духовних цінностей, несформованісіь цінностей самоактуалізації, відсутність 
професійного самовизначення, несформованість мотивації саморозвитку, 
зокрема у пізнавальній діяльності професійного самовизначення.

Також методика "Внутрішні умови самодетермінації пізнаваль
ної діяльності" містить додаткові шкати, як-от: амотивувальна мотива
ційна субсистема; зовнішня мотиваційна субсистема; внутрішній ло- 
кус каузальності; внутрішня мотиваційна субсистема; внутрішня кау
зальна орієнтація; зовнішня каузальна орієнтація; безособова каузаль
на орієнтація; інтеграція; інтроекція. Описання цих феноменів, на яких 
базується самодетермінація, докладно описано в роботах О.Є. Дерга- 
чової, присвячених концепції самодетермінації Райана і Десі.

7. Методика "Світоглядна самодетермінація особистості"
Розроблена нами методика "Світоглядна самодетермінація осо

бистості" представлена у вигляді анкети, спрямованої на самооціню-
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стей відіграють важливу роль у функціонуванні самодетермінації. Та
кож і фактор творчості сам по собі є відмінним від самодетермінації, 
але саме у творчості, зокрема у творчому компонентові пізнавальної 
діяльності самодетермінація найбільше виявляє себе.

Схарактеризуємо критерії, які увійшли до фактора "Позитивні 
умови самодетермінації", та їх факторні ваги:

Таблиця І
Позитивні факторні ваги фактора "Сприятливі умови розвитку 

самодетермінації особистості"
(згідно з даними факторного аналізу)

Ранговий
номер Назва показника Назва методики

Факторна
вага

1 «Зовнішні позитивні умови 
самодетермінації»

«Зовнішні умови самодетермінації» 
(авторська методика)

+0,96

2 «Ідентифікація цінностей сім’ї» шкала методики Угрин О Т +0,95
3 «Емоційна підтримка батьків» шкала Е. Шаффера +0,81

4
«Інтернальність невдач» методика «Рівень суб’єктивного 

контролю»
+0,74

5
«Моральна саморегуляція 
пізнавальної діяльності»

«Самооцінка розвитку пізнавальної 
діяльності» (авторська методика)

+0,65

6 «Організація сім'ї» шкала Мооза-Купріянова +0,63

7 «Цінності самоактуалізації» 
(«САМОАЛ»)

шкапа методики «САМОАЛ» +0,62

8 «Інтернальність сімейних 
стосунків»

методика «Рівень суб'єктивного 
контролю»

+0, 61

9
«Загальний показник розвитку 
пізнавальної діяльності»

«Самооцінка розвитку пізнавальної 
діяльності» (авторська методика)

+0,53

10
«Самодетермінація 
пізнавальної діяльності»

шкала авторської методики 
«Самооцінка розвитку пізнавальної 
діяльності»

+0,52

11
«Загальна інтернальність» методика «Рівень суб’єктивного 

контролю» +0,46

12
«Внутрішні сприятливі умови 
самодетермінації»

«Внутрішні умови самодетермінації» 
(авторська методика) +0,39

За даними факторного аналізу, позитивними умовами для станов
лення й розвитку самодетермінації є такі: наявність сприятливих зовнішніх 
умов, а саме: позитивна підтримка батьків, висока організація сім’ї', іден
тифікація сімейних цінностей. Крім того, дуже вагомими є такі внутрішні 
якості особистості, такі як інтернальніеть невдач, інтернальність сімей
них стосунків, сформованість загальної інтернальності, сформована мо
ральна саморегуляція пізнавальної діяльності, наявність цінностей само
актуалізації, високий рівень розвитку пізнавальної діяльності, сформо
ваність самодетермінації пізнавальної діяльності, високий загальний по
казник наявності внутрішніх сприятливих умов самодетермінації.

За даними факторного аналізу, негативними умовами розвитку 
самодетермінації особистості учня є, по-перше, несприятливі зовнішні 
умови, а саме: низька сімейна організація, відсутність ідентифікації 
сімейних цінностей, тобто батьки не формують сімейні цінності і не

329





ЛІТЕРАТУРА

1. Вопросы психологии познавательной деятельности учащихся / Н.Ф. 
Добрынин: сб. трудов / ред. Н. Ф. Добрынин [и др.]. -  СПб., 1987. -  190 с.

2. Дергачёва О. Е. Автономия и самодетерминация в психологии моти
вации: теория Э. Деси и Р. Райана / О. Е. Дергачёва // Современная психология 
мотивации / под ред. Д. А. Леонтьева -  М .: Смысл, 2002. -  С. 103-122.

3. Дергачёва О. Е. Личностная автономия как предмет психоло
гического исследования : дисс. ... канд. психол. наук / Ольга Евгень
евна Дергачёва. -  М., 2005. -  140 с.

4. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: Вопро
сы теории и практики / Ирина Владимировна Дубровина ; Науч.-ис- 
след. Ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР. 
-  М. : Педагогика, 1991. -  232 с.

5. Зенько Ю.М. Основы христианской антропологии и психоло
гии / Юрий Михайлович Зенько. -  СПб. : Речь, 2007. -  912 с.

6. Лучшие психологические тесты для профотбора и профори
ентации. Описание и руководство к использованию / [отв. ред. А. Ф. 
Кудряшов]. -  Петрозаводск : Изд-во "Петерком", 1992. -  С. 94-97.

7. Максименко С. Д. Актуальные проблемы познавательной де
ятельности / С. Д. Максименко, И. Д. Бех. -  К .: Об-во "Знание" Укра
инской ССР, 1979. -  19 с.

8. Михаил (Муцьюган) архиеп. Введение в основное богословие/ архи- 
еп.Михаил.-М.: Общедоступный Православный университет, 1995.-С. 33.

9. Особенности обучения и психического развития школьников 13- 
17 лет / под ред. И. В. Дубровиной, Б. С. Круглова. -  М., 1988. -  192 с.

10. Психологические проблемы повышения качества обучения 
и воспитания / под ред. И. В. Дубровиной. -  М., 1984. -  164 с,

11. Психология личности: тесты, опросники, методики / [авт.-со- 
став. : Н. В. Киршева, Н. В. Рябчикова]. -  М. : Геликон, 1995. -  236 с.

12. Симеон Новый Богослов. -  Т. 1 / Новый Богослов Симеон. 
- М . ,  1993. -  С. 267.

УДК 159.9-058.862

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ  
У СІМ'Ї УСИНОВИТЕЛІВ

Мелъничук Т.І.

У статті розкрито психологічні особливості адаптації дитини 
до сім'ї усиновителів, виокремлено чинники, які в подальшому позитивно
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