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В концептуальних підходах Л.С. Виготського у дослідженні процесу розвитку 
дитини поняття самодетермінації розглядається як особистісне утворення динам-
ічного характеру, що репрезентує не окремі риси особистості, а її інтегральну 
якість, що складається із комплексу емоційно-почуттєвих, інтелектуальних, харак-
терологічних властивостей і якостей, що проявляються у вільному, свідомому, ініціа-
тивному, внутрішньо необхідному процесі розвитку особистості [3]. Самодетерміна-
ція як цілісне утворення є складною категорією, що опосередковується життєвими 
стилями, сценаріями, системою відносин, ставлень, цінностей особистості [1; 2]. 
Важливими виступають внутрішня та зовнішня референції - полярності, які виника-
ють у власній системі цінностей, а також системі цінностей, яка впливає на осо-
бистість ззовні (норми, правила, традиції в суспільстві, культурно-історичний ас-
пект). Для активізації самодетермінації розвитку особистості необхідне формування 
саме внутрішньої референції: враховуючи зовнішні приписи, особистість має роби-
ти власний вибір, самостійно і відповідально приймати рішення в життєвій ситуації. 

Самодетермінація здійснюється в різних сферах життєдіяльності: це професій-
на діяльність, соціальні функції (родина, дружні контакти, суспільна робота тощо), 
відпочинок. Зміни, які відбуваються в різних галузях життєдіяльності, детермінують 
поведінку, спричиняють активізацію або перепони в процесі самодетермінації роз-
витку особистості (С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн та ін.). Пристосування люди-
ни до змін в різних царинах життєдіяльності закріплює стереотипи поведінки, сприй-
няття, які стають оптимальними, що уможливлює пристосування, виживання особи-
стості в складних умовах. Іноді особистість переживає кризи, які змінюють ці сте-
реотипи, відбувається "прорив" в нових контактах з середовищем, що створює нову 
цілісну самоорганізуючу модель стосунків, формує нові життєві перспективи та 
стратегії їх досягнення. Цей процес змін перспектив особистості, що відбувається 
на кожному віковому періоді, у період криз, стає механізмом створення нового 
контакту з оточуючим середовищем, з виникаючими життєвими проблемами. Уза-
гальнюючи складові механізму змін життєвих стратегій, можна виділити наступні з 
них: зміна поведінкових стереотипів, емоційного реагування, організації особисті-
сного простору, поява нових рішень у складних життєвих ситуаціях, нових життєвих 
конструктів. Найважливішим етапом у процесі самодетермінації розвитку особис-
тості є відкриття внутрішнього світу, що відбувається сполучено з переживанням 
особистості, що одержує своє відображення в процесі рефлексії. Однією з найваж-
ливіших умов для змін особистості є визначення себе самої як цінності. 

У сучасному середовищі змінюються цінності, які особистість або привлас-
нює у власну ціннісну ієрархію, або відхиляє. Якщо ці цінності не асимілюються у 
внутрішньому світі особистості, то виникає когнітивний дисонанс, неприйняття 
норм, правил, що формує конфлікт цілей і засобів їх досягнення, що, у свою чергу, 
ускладнює процес самозміни особистост і . Конструктивність самозміни, не-
скінченість її ресурсу залежить від життєвих орієнтирів людини, її смислової сфе-
ри, що забезпечує гармонійне поєднання біологічного, соціального і духовного, 
впливаючи на процес самодермінації розвитку особистості. 
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Я-тілесного як основи діяльнісної самореалізації підлітків 102 
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Наконечна М.М. Розвиток інтерсуб'єктності в системі 

міжособистісних зв'язків 104 
Османова A.M. Психологічні детермінанти розвитку 

ідентичності особистості 105 
Панфілов Д.А. Теоретичні основи вивчення екзистенційних 

механізмів регуляції поведінки особистості в конфліктній ситуації 106 
Пастушенко B.C. Набуття досвіду самопрезентації учнями 

молодшої школи 107 
Пі рожен ко Т.О. Психолого-педагогІчні чинники прийняття 

дитиною старшого дошкільного віку соціально значущих цінностей 108 
Помазова О.В. Взаємозвязок соціометричного статусу 

з субєктивним відчуттям самотності у підлітковому віці 110 
Савелюк Н.М. Ґенеза релігійної особистості: дискурсивний підхід 111 
Сердюк Л.З., Пенькова O.L Саморегуляція в становленні 

та розвитку особистості 112 
Смук О.Г. Психолого-педагогічний супровід формування особистісних 

якостей у вихованців дитячого будинку сімейного типу 113 
Соловйова Л.І. Взаємозв'язок рівня розвитку довільної 

поведінки дитини та прийняття соціально значущих цінностей 114 
Ставицька С.О. Переживання життєвих криз на шляху духовного розвитку 

особистості 
Терещенко Л.А. Проблема невротичних розладів 
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Третяк Т.М. Готовність особистості до створення нового образу 119 
Улько НЖ Психотравма як стимул для розвитку особистості 120 
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Мрака НЖ Психологічні механізми роботи внутрішнього 
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Федоренко А.Ф. Взаємозв'язок ціннісно-смислового розвитку 
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Чегі Г. Г Соціально-психологічні чинники професійної 

діяльності правоохоронців 208 
Шевченко Н.Ф. Навчально-професійне настановлення 

в структурі професійної свідомості майбутнього фахівця 209 
Штих і. І. Розвиток емоційної сфери майбутнього 
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у онкологічно хворих 215 
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эффективного взаимодействия 216 
Бриндіков Ю.Л. Деякі проблеми соціально-психологічної 

реабілітації постраждалих в АТО 217 
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