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Проблема саморегуляцiї дiяльностi людини за останнi 
десятилiття стала однiєю з ключових у психологiчнiй науцi, її 
дослiдження здiйснювали I.М. Захарова, К.В. Злоказов, О.В. Зобков, 
Н.О. Киселевська, Т.В. Кириченко, О.О. Конопкiн, В.I. Моросанова, 
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Ю.Р. Нюрдгеймер, Н.С. Олєйник, I.В. Плахотнiкова,  Г.С. Пригiн, Т.В. 
Попова, О.В.  Стаканова та iн. Науковці зазначають, що процес 
саморегуляцiї особливо iнтенсивно розвивається в  юнацькому вiцi 
(Л.В. Засєкiна, I.С. Кон, Н.С. Лейтес, Н.I. Пов’якель). Саме в  цей 
перiод послiдовно актуалiзується дiя соцiальних, дiяльнiсних, 
особистiсних чинникiв регуляцiї, якi тiсно включенi у процес 
самопiзнання юнакiв, їх професiйного та особистiсного 
самовизначення. Дедалi бiльшу увагу вчених привертає питання 
зв’язку саморегуляцiї з успiшнiстю навчальної дiяльностi студентів. 

З метою виявлення особливостей саморегуляції у студентів з 
різним рівнем успішності,  нами був використаний опитувальник 
«Стиль саморегуляцiї поведiнки - ССП-98» В.І. Моросанової.  

Вибiрку склали  студенти 4-го курсу соцiально-психологiчного 
факультету, спецiальностi «Психологiя» ЖДУ iменi I. Франка (30 
осiб). 

Отримані. в ході проведеного нами дослідження дані, дають нам 
можливість говорити про те, що існує відмінність у процесі  
саморегуляції у студентів з різним рівнем успішності: 

 1) студенти 4-го курсу з високим рiвнем успiшностi самостiйнi, 
гнучко i адекватно реагують на змiну умов, висунення i досягнення 
мети у них в значнiй мiрi усвідомлено, вони здатнi формувати такий 
стиль саморегуляцiї, який дозволяє компенсувати вплив 
особистiсних, характерологiчних особливостей, що перешкоджають 
досягненню мети. Вони дуже легко оволодiвають новими видами 
активностi, впевнено почуваються в незнайомих ситуаціях; 

 2) у студентів з низьким рiвнем успiшностi  усвiдомлене 
планування та програмування своєї поведiнки не сформовані, вони 
бiльш залежнi вiд ситуацiї i думки оточуючих людей. У таких 
дослiджуваних знижена можливiсть компенсацiї несприятливих для 
досягнення поставленої мети особистiсних особливостей, успiшнiсть 
оволодiння новими видами дiяльностi у великiй мiрi залежить вiд 
вiдповiдностi стильових особливостей регуляцiї i вимог засвоєного 
виду активностi. 

 
 


