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Стаття присвячена визначенню та дослідженню впливу студентської групи на динаміку стилів саморегуляції 

поведінки студентів. Описано характеристику понять «саморегуляції» та «стилів саморегуляції», умови успішного 

формування саморегуляції в навчальній діяльності студентів, а також принципи та компоненти саморегуляції. 

Розглянуто стилі саморегуляції поведінки, їх якості: гнучкість, ініціативність, надійність, самостійність. Описано 

модель, за якою функціонує процес саморегуляції, та її основні складові. Здійснено експериментальне дослідження, в 

результаті якого проаналізовано та доведено вплив підтримки на розвиток рівнів стилів саморегуляції поведінки 

особистості. Увага зосереджується на описі психологічних основ динаміки стилів саморегуляції поведінки 

студентів під впливом підтримки студентської групи. 
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Постановка проблеми. Саморегуляція 

поведінки є важливою складовою успішного 

функціонування особистості і вважається певним 

самостійним процесом. Саморегуляція полягає в 

організаційному процесі діяльності і поведінки 

особистості, який включає в себе такі 

компоненти, як ціннісне й емоційне 

самоставлення, а також самопізнавальну 

діяльність особистості. Процес саморегуляції 

може впливати на зміну реакцій, діяльності, 

стану, процесів, дій, потреб, мотивацію та на інші 

життєві сфери особистості. З огляду на це, 

важливим є дослідження саморегуляції студентів, 

а саме її стильової динаміки, адже цей аспект є 

малодослідженим та актуальним на даний час. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

За В.К. Каліним саморегуляцію характеризують 

як певну усвідомлену діяльність, що має 

мотиви та цілі, і сприяє цілеспрямованій 

мобілізації активності особистості для 

здійснення конкретних завдань шляхом 

здійснення тієї, чи іншої діяльності. Такі 

особливості процесу саморегуляції, задіюючи 

психічні процеси та функції, призводять до 

підвищення ефективності діяльності. Самопізнання 

саморегуляції сприяє тому, що розвивається 

ініціативна та усвідомлена позиція щодо 

усвідомленого сприйняття себе та оточуючих і 

відповідно більш усвідомлене самоставлення. 

Важливою особливістю саморегуляції є її 

спрямованість всередину самої особистості, а не 

орієнтація на зовнішнє середовище [2, c.4-5].  

Усвідомлена саморегуляція формується 

через пізнання власних дій, можливостей, 

взаємодію з навколишнім світом та 

усвідомлену особистісну активність [6, c.13]. 

Саме тоді, враховуючи вище описані аспекти, 

успішно формується саморегуляційна система, 

яка характеризується здатністю особистості 

спрямовувати свою активність на досягнення 

поставлених цілей, що сприяє досягненню 

успіхів в діяльності, оволодіння новими 

видами активності, підвищення особистісної 

ефективності та продуктивності [3, c.4-5]. 

За В.І. Моросановою виділяють поняття 

стилю саморегуляції, яке полягає у тому, що в 

особистості наявний типовий спосіб 

здійснення активності і саме такий спосіб 

найчастіше проявляється під час виконання 

різних видів діяльності.  

До стилів саморегуляції поведінки відносять: 

 Планування (постановка цілей, 

усвідомленість планування діяльності); 

 Програмування (усвідомленість процесу 

програмування дій для досягнення цілей діяльності); 

 Моделювання (адекватність, деталізованість 

та усвідомленість уявлень про умови зовнішньго 

і внутрішнього середовища особистості); 

 Оцінка результатів (адекватне 

оцінювання особистістю своєї поведінки, 

діяльності та себе в цілому). 

Важливим є той факт, що до особистісних 

характеристик саморегуляції відносять 

саморегуляційну активність в досягненнях 

цілей, що включає в себе такі складові, як 

наполегливість, автономність, успішне 

вирішення труднощів та творчу активність 

особистості. Залежно від того, наскільки одні 

особистісні якості є домінуючими, порівняно з 

іншими, буде залежати й те, якого характеру 
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особистість буде ставити перед собою цілі і 

якими способами досягати їх. Тому, саме 

особливості способів досягнення поставлених 

цілей формують певний стиль саморегуляції 

поведінки особистості.  

 До якостей саморегуляції відносять такі 

властивості: надійність, самостійність, 

ініціативність, гнучкість. Рівень розвитку 

описаних якостей зумовлює те, який стиль 

саморегуляції поведінки може сформуватися в 

особистості [5, c.121-127]. 

Поняття саморегуляції поведінки та її 

особливості в процесі формування й розвитку 

вивчали різні вчені: Арістотель, Ч. Шерінгтон, 

І.М. Сєченов, В.В. Давидов, Я.А. Пономарьов, 

А.В. Захарова, А.К. Маркова, Л.С. Виготський, 

К. Бернар, П.Я. Гальперін та інші. О.О. 

Конопкіним були виокремлено ряд загальних 

принципів, за яких відбувається процес 

саморегуляції особистості: принцип 

активності, системності та усвідомленості. 

До моделі функціонування саморегуляційного 

процесу поведінки входять такі складові, які 

відображають його послідовність: 

1. Суб’єкт діяльності встановлює ціль його дій; 

2. Усвідомлення та врахування умов 

виконання діяльності і зусиль, які можуть бути 

витрачені на її здійснення; 

3. Визначення дій для досягнення цілі; 

4. Врахування критеріїв, за якими 

визначається успішність виконаних дій; 

5. Здійснення контролю і оцінки результату 

діяльності; 

6. Зміна в особливостях процесу саморегуляції, 

якщо результат недостатньо успішний. 

Особливості саморегуляції поведінки 

залежать від виховання особистості у 

ранньому віці, від навчальної діяльності та в 

процесі життя в цілому, адже саме тоді 

відбувається засвоєння та подальший розвиток 

переважаючих стилів саморегуляції [1, c.13].  

Також саморегуляція поведінки в 

навчальній діяльності студентів впливає на 

їхню успішність. Тому важливими умовами 

позитивної динаміки особливостей 

саморегуляції є розвиток в студентів 

самостійності у самовихованні та заохочення 

до самоосвіти. Важливим аспектом 

саморегуляції є те, як конкретна особистість 

ставиться до тієї, чи іншої діяльності, а саме 

характер цього ставлення відноситься до умов 

успішного функціонування саморегуляції і до 

її стильових особливостей [3, c.82-83].  

За Ю.А. Миславським саморегуляцію 

розуміють як процес переходу Я-реального до 

Я-бажаного, тобто майбутнього, тому 

важливим для розвитку особистості є її 

саморегуляція, а саме її самовдосконалення та 

самостійний ініціативний розвиток її 

складових, що найбільш ефективніше є 

можливим у взаємодії з навколишнім 

оточенням. Саме спілкуючись з оточуючими 

людьми, вибудовуючи особистісну 

включеність в процес спілкування та 

усвідомлюючи значимість і важливість 

оточуючих у міжособистісній взаємодії, стає 

можливим сприяння вдосконаленню 

саморегуляції [4, c.22]. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати та 

експериментально дослідити вплив підтримки 

студентської групи на динаміку стилів 

саморегуляції поведінки студентів та на 

саморегуляцію в цілому. 

Основні результати дослідження. Для 

експериментального дослідження впливу 

студентської групи на динаміку стилів 

саморегуляції поведінки студентів ми 

сформували дві групи респондентів. В першій 

(експериментальній) групі ми здійснювали 

цілеспрямований вплив, а в другій 

(контрольній) групі – нецілеспрямований вплив 

з метою перевірки та порівняння отриманих 

результатів. Тому вибірка становила 40 осіб, які 

є студентами Національного університету 

«Острозька академія». 

Експериментальна група складалася з 20 

студентів, які були під експериментальним 

впливом (середній вік – 18,35 років), а друга 

контрольна група – з 20 студентів відповідно 

(середній вік – 19,55 років).  

Під час проведення експериментального 

дослідження у якості стимулу виступала 

підтримка студентської групи, яка полягала в 

тому, що досліджувані заохочувалися до 

проявлення активності на заняттях, їх 

запевняли у тому, що вони все зможуть і що у 

них все добре виходило, підбадьорювали та 

приймали їх такими якими вони є, не 

критикували, а, навпаки, хвалили за зроблену 

роботу. Тому ми виокремили підтримку як 

незалежну змінну в експерименті, оскільки 

вона є тим фактором, який може впливати на 

динаміку стилів саморегуляції та на 
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саморегуляцію в цілому. Залежною змінною 

визначено стилі саморегуляції поведінки.  

Важливо зазначити те, що поняття 

підтримки включає в себе різноманіття 

психологічного впливу, які є спрямованими на 

активацію певних психічних станів та 

пізнавальної й емоційної сфер, а також на 

соціальну взаємодію особистості. 

До програми експериментального 

дослідження ввійшли наступні три етапи: 

1. Констатувальний експеримент. 

Під час проведення першого етапу 

дослідження респондентам експериментальної 

групи було запропоновано пройти 

опитувальник «Стиль саморегуляції 

поведінки» (автор Моросанова В.І.) для того, 

щоб визначити рівні розвитку стилів 

саморегуляції поведінки та рівень 

саморегуляції, який визначає однойменна 

шкала опитувальника, до цілеспрямованого 

впливу визначеним стимулом. 

2. Другий етап. 

Експериментальне дослідження було 

проведено в першій групі студентів 

(експериментальній), в якій було здійснено 

цілеспрямований вплив за допомогою 

підтримки студентської групи.  

3. Контрольний експеримент. 

Після другого етапу експериментального 

дослідження ми запропонували досліджуваним 

експериментальної групи повторно пройти 

опитувальник «Стиль саморегуляції 

поведінки» (автор Моросанова В.І.) з метою 

порівняння результатів до проведення 

експерименту та після. Під час проведення 

даного етапу дослідження для контрольної 

групи, в якій не було цілеспрямованого 

впливу, респондентам було запропоновано 

пройти опитувальник «Стиль саморегуляції 

поведінки» (автор Моросанова В.І.) до і після 

експерименту для того, щоб зафіксувати зміни 

у вимірюваних характеристик. 

Останнім етапом експериментального 

дослідження було порівняння результатів 

попередніх етапів експерименту. 

Після проведення експериментального 

дослідження ми отримали результати, які 

дозволяють нам проаналізувати та зробити 

висновки про те, чи впливає підтримка 

студентської групи на динаміку стилів 

саморегуляції поведінки студентів. 

Після здійснення кореляційного аналізу 

Спірмена для знаходження статистично 

значимих кореляційних зв’язків до 

цілеспрямованого впливу на респондентів 

експериментальної групи ми виявили, що за 

опитувальником «Стиль саморегуляції 

поведінки» (автор Моросанова В.І) існує 

статистично значимий обернений кореляційний 

зв’язок між шкалою «Планування» і 

«Моделювання» [r= -0,483; p= 0,05]; 

«Самостійність» і «Моделювання» [r= 0,606; 

p= 0,05]. Однак, після здійснення 

експериментального впливу стимулом було 

виявлено інші кореляційні зв’язки, які свідчать 

про те, що даний стимул вплинув саме на 

взаємозв’язок між такими шкалами: 

«Програмування» і «Моделювання» [r= -0,586; 

p= 0,01]; «Моделювання» та «Оцінка 

результатів» [r= 0,479; p= 0,05] (табл. 1). 

Важливо зауважити, що виявлений обернений 

кореляційний зв’язок між стилем планування і 

моделювання означає те, що якщо під впливом 

підтримки студентської групи підвищується 

рівень стилю моделювання, то знижуються 

показники стилю програмування. А якщо 

програмування підвищується, то моделювання 

знижується відповідно.  
Шкала (експериментальна 

група до впливу) 

Кореляційний зв’язок Шкала (Експериментальна 

група після впливу) 

Кореляційний зв’язок 

«Планування» і 

«Моделювання» 

[r= -0,483; p= 0,05] «Програмування» і 

«Моделювання» 

[r= -0,586; p= 0,01] 

«Самостійність» і 

«Моделювання» 

[r= 0,606; p= 0,05] «Моделювання» і «Оцінка 

результатів» 

[r= 0,479; p= 0,05] 

Табл. 1. Результати кореляційного аналізу Спірмена в експериментальній групі за 

опитувальником «Стиль саморегуляції поведінки» (автор Моросанова В.І.). 

 

У контрольній групі після здійснення 

кореляційного аналізу Спірмена ми отримали 

наступні результати за опитувальником 

«Стиль саморегуляції поведінки» (автор 

Моросанова В.І.) на першому етапі 

експериментального дослідження: «Моделювання» 

і «Самостійність» [r= 0,608; p= 0, 01]; 

«Самостійність» і «Гнучкість» [r= 0,493; p= 0, 

05]. Після повторного проходження 

респондентами даної методики, без 
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цілеспрямованого впливу визначеним 

стимулом, результати є такими: «Планування» і 

«Самостійність» [r= 0,444; p= 0, 05]; 

«Саморегуляція» і «Гнучкість» [r= 0,506; p= 0, 05]. 

В результаті проведення експерименту та 

аналізу результатів опитувальника «Стиль 

саморегуляції поведінки» (автор Моросанова 

В.І.) ми з’ясували, що існують статистично 

значимі відмінності між показниками за 

шкалою «Саморегуляція» до (М= 25,95; SD= 

3,91); та після цілеспрямованого впливу 

підтримкою в експериментальній групі(М= 

29,55; SD= 4,32); [x2= 6,4; p= 0,01]. Ці 

показники означають, що підтримка 

студентської групи впливає на динаміку 

саморегуляції та підвищує її.  

Проаналізувавши та порівнявши 

результати, які ми отримали у контрольній 

групі, в якій не було здійснено 

цілеспрямований вплив, ми дійшли висновку, 

що статистично значимі відмінності відсутні 

за шкалою «Саморегуляція» до (М= 26,90; 

SD= 4,43) та після проведеного дослідження 

(М= 26,75; SD= 3,85); [x2=4,2; p= 0,01].  

Висновки та пропозиції. Отже, у нашому 

дослідженні ми теоретично та емпірично 

вивчили питання впливу підтримки 

студентської групи на динаміку стилів 

саморегуляції поведінки та саморегуляції в 

цілому і встановили наступне: 

1) Завдяки аналізу основних теоретико-

методологічних підходів до проблеми 

дослідження саморегуляції і її стильових 

особливостей, ми розглянули загальну 

характеристику поняття саморегуляції, стилів 

саморегуляції, особливості, які можуть 

сприяти її формуванню та розвитку, і дійшли 

висновку, що саморегуляція тісно 

взаємопов’язана з поведінкою, що 

спостерігається у тому як особистість 

взаємодіє із навколишнім світом, як 

відображає суб’єктивну реальність і як діє в 

ній. Також було розглянуто основні принципи, 

компоненти, якості та складові досліджуваних 

понять, модель функціонування саморегуляційного 

процесу та основні характеристики стилів 

саморегуляції поведінки особистості. 

2) За результатами здійснення 

експериментального дослідження впливу 

підтримки студентської групи на динаміку 

стилів саморегуляції поведінки студентів ми 

можемо зробити висновок, що існують 

статистично відмінні ознаки й кореляційні 

зв’язки між досліджуваними показниками, а 

саме після впливу експериментальним 

стимулом було виявлено появу статистично 

значимого кореляційного зв’язку між стилем 

програмування і моделювання, а також між 

моделюванням і оцінкою результатів. Також 

після цілеспрямованого впливу на 

експериментальну групу відбулися зміни у 

напрямку зростання рівня саморегуляції. 

Таким чином, наша гіпотеза щодо того, що 

підтримка може впливати на динаміку стилів 

саморегуляції поведінки була підтверджена. 

Однак, ми також виявили, що суттєвих змін не 

відбулося у іншій групі – контрольній, 

оскільки ми отримали практично однакові 

результати. Це свідчить про те, що не існує 

статистично значимих відмінностей у цій 

групі. Також не було виявлено статистично 

значимих відмінностей у шкалі саморегуляції. 

Тому, порівнявши результати двох груп, ми 

можемо зробити висновок про те, що 

підтримка студентської групи є важливим та 

ефективним фактором у динаміці стильових 

особливостей саморегуляції поведінки 

студентів. Проте, наразі ми можемо 

стверджувати про те, що підтримка 

студентської групи вплинула лише на 

програмування, моделювання, оцінку 

результатів та саморегуляцію, адже було 

виявлено статистично значимі кореляційні 

зв’язки після цілеспрямованого впливу на 

групу студентів і ці результати були також 

підтверджені статистично.  

Перспективним вбачаємо подальше 

дослідження стилів саморегуляції, враховуючи 

вікові та статеві особливості студентської 

молоді, а також можливий вплив інших 

факторів, які можуть сприяти розвитку 

саморегуляції особистості, та вироблення 

практичних рекомендацій на основі отриманих 

результатів досліджень. 
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Мурасова Ю.О. 

ВЛИЯНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ НА ДИНАМИКУ СТИЛЕЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

Статья посвящена определению и исследованию влияния студенческой группы на динамику стилей саморегуляции 

поведения студентов. Описано характеристику понятий «саморегуляции» и «стилей саморегуляции», условий 

успешного формирования саморегуляции в учебной деятельности студентов, а также принципов и компонентов 

саморегуляции. Рассмотрено стили саморегуляции поведения, их качества: гибкость, инициативность, 

надежность, самостоятельность. Описано модель, по которой функционирует процесс саморегуляции, и ее 

основные составляющие. Осуществлено экспериментальное исследование, в результате которого 

проанализировано и доказано влияние поддержки на развитие уровней стилей саморегуляции поведения личности. 

Внимание сосредоточено на описании психологических основ динамики стилей саморегуляции поведения студентов 

под влиянием поддержки студенческой группы. 

Ключевые слова: саморегуляция, стили саморегуляции, студенты, поддержка, динамика. 

 

Murasova Y.O. 

THE INFLUENCE OF THE STUDENT GROUP ON THE DYNAMICS OF SELF-REGULATING BEHAVIOR STYLES 

The article is devoted to the definition and study of the influence of the student group on the dynamics of self-regulating 

behavior styles. The description of the concept of "self-regulation" and "self-regulating styles", the conditions for the 

successful formation of self-regulation in the student's educational activity, as well as the principles and components of self-

regulation are described. The styles of self-regulation of behavior, their qualities: flexibility, initiativeness, reliability, 

independence are considered. The model, on which the process of self-regulation functions, and its main components, are 

described. An experimental study was carried out, which analyzed and demonstrated the influence of support on the 

development of levels of self-regulating styles of personality behavior. Attention is focused on the description of the 

psychological foundations of the dynamics of self-regulating styles of student behavior under the influence of the support of 

the student group. 

Key words: self-regulation, self-regulating styles, students, support, dynamics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


