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САМОАКТИВІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ 
 

Стаття присвячена визначенню та теоретичному дослідженню формування оптимістичного мислення як умови 

самоактивізації особистості студентів. Описано характеристику понять «самоактивізації» та «оптимістичного 

мислення», умови успішного формування самоактивізації особистості студентів, а також особливості та 

компоненти досліджуваних понять. Розглянуто основні суміжні поняття досліджуваної теми, проаналізовано їхні 

спільні та відмінні особливості. Описано етапи та рівні самоактивізації, а також умови її успішної реалізації та 

основні характеристики. Визначено елементи оптимістичного мислення: самоповагу, позитивне пояснення досвіду 

та позитивні очікування щодо майбутнього. Також описана роль оптимістичного мислення в структурі 

особистості та самоактивізації та активності особистості. Увага зосереджена на аналізі психологічних впливу 

оптимістичного мислення на самоактивізацію особистості студентів. 
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Постановка проблеми. Самоактивізація 

особистості є важливою складовою успішного 

функціонування особистості та впливає на її 

життєдіяльність в цілому.  Поняття 

самоактивізації (від лат. аctus – «рух, дія») 

особистості ототожнюють з поняттям активності, 

яке пояснюється як задіяння вольових актів для 

здійснення тієї чи іншої діяльності для 

досягнення певної мети [3]. Оптимістичне 

мислення характеризують як адаптивне, 

раціональне та конструктивне, проте існує й 

протилежний тип мислення, який не сприяє 

ефективній взаємодії та має негативні 

характеристики, протилежні оптимістичному 

типу [1]. З огляду на це, важливим є дослідження 

впливу оптимістичного мислення на формування 

самоактивізації особистості студентів, адже ця 

проблематика є малодослідженою та актуальною 

на даний час. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідження особливостей оптимістичного 

мислення у руслі позитивної психології 

розпочалося у 1960-х роках ХХ століття, а 

найбільшого розвитку досягло у 1980-х роках 

такими вченими, як А. Бек, С. Епштейн, А. Елліс, 

Дж. Каппара, П. Стека, Д. Гудхарт, М. Селігман, 

К. Петерсон, М. Шейєр, Ч. Карвер та інші. Дане 

поняття використовується у різних варіаціях, 

наприклад, часто його ототожнюють із 

саногенним та позитивним мисленням [1].  

Оптимістичне мислення є умовою ефективного 

розвитку внутрішньої ресурсності, яка відіграє 

важливу роль у підвищенні ефективності діяльності 

особистості. Значна увага наголошується на тому, 

що тип мислення особистості є важливим під час 

емоційних навантажень та подолання труднощів, 

особливо в професійній діяльності, адже, 

наприклад, при патогенному чи песимістичному 

мисленні, ресурсність знижується і тоді можуть 

виникати труднощі в емоційній сфері, такі як 

знижений настрій, негативний емоційний фон 

тощо. Також, якщо в особистості переважаючим є 

оптимістичне або ж саногенне мислення, то воно 

виступає тим фактором, який здатний допомагати 

долати стресові ситуації і підтримувати позитивні 

емоції [2]. 

У фізіології вважають, що самоактивізація 

тісно пов’язана з функціонуванням головного 

мозку та процесами, які протікають на 

фізіологічному рівні. Так, описуючи проблему 

дослідження пошукової активності (як суміжного 

та/або тотожного поняття самоактивізації та 

самоактивності) особистості В.С. Роттенберг та 

В.В. Аршавський дійшли висновку: якщо звичні 

поведінкові навички задоволення певної потреби 

вже не є ефективними, тоді запускається 

пошукова активність особистості. Згідно з цим 

твердженням, рушійним чинником є мотив 

досягнення задоволення конкретних потреб 

новими способами. Унеможливлення 

задовільнити актуальні потреби звичними 

способами викликає появу відчуття загрози, яке 

стимулює пошукову активність [5]. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати 

психологічні особливості впливу оптимістичного 

мислення на самоактивізацію особистості. 

Основні результати дослідження. 
Самоактивізація складається з таких етапів: 
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1. активізація на фізіологічному рівні; 

2. активізація психічних процесів; 

3. психічна активність; 

4. реалізація внутрішньої активності через прояв 

активності у зовнішньому середовищі із задіянням 

моторних та особистісних рівнів активності. 

Самоактивізація особистості та 

психологічному рівні залежить від того, 

наскільки бадьорою вона є на фізіологічному 

рівні, від психологічного благополуччя, від 

наявності актуальних потреб та мотивів, які 

можуть спонукати її до активності у зовнішньому 

середовищі. Також до даного переліку відносять 

інтереси, плани та цілі [3].  

Важливо зауважити, що самоактивізація тісно 

пов’язана з самостійністю і починає найбільш 

розвиватися у трирічному віці після кризи трьох 

років, коли  в дитини відбувається відокремлення 

від матері і перехід до самостійного пізнання 

світу. 

В цей період відбувається розвиток актив-ності в 

пізнавальній діяльності, що спонукає до пошуку 

нових елементів навколишньої дійсності для їх 

дослідження, на основі цього дитина здобуває новий 

досвід взаємодії та розширюється діапазон власних 

пізнавальних можливостей, що у сукупності сприяє 

підвищенню власної активності. Рушійною силою в 

цьому процесі є інтерес [3]. Поняття самоактивізації 

включає в себе характеристику особливостей 

особистісного самовизначення і уявлення про себе 

як суб’єкта діяльності. 

Самоактивізація реалізується за допомогою 

певних станів особистості, які послідовно можуть 

змінюватись та є взаємопов’язаними. До таких 

станів відносять: 

- активність володінням різними способами 

здійснення пізнавальної діяльності; 

- здатність усвідомлювати власні можливості та 

здібності у різних сферах життєдіяльності; 

- вміння адекватно та доречно проявляти їх у 

відповідних ситуаціях.  

В основі самоактивізації особистості 

знаходиться принцип детермінізму, який полягає 

в тому, що певні причини зовнішнього 

середовища здатні діяти на умови внутрішнього 

середовища особистості, завдяки чому 

відбувається їх формування [6]. 

В медицині, психофізіології, біології та інших 

суміжних науках поняття самоактивізації 

застосовують для позначення та розкриття 

особливостей протікання певного виду процесу 

чи діяльності, їх динамічних властивостей. Також 

це поняття вивчають на ряду з дослідженням 

процесів саморегуляції станів особистості 

(наприклад, емоційний, функційний) [5].  

За Дж. Каппаром та П. Стеком поняття 

оптимістичного мислення визначається як певний 

латентний конструкт у структурі особистості, до 

складу якого входять наступні елементи: 

- самоповага –  позитивне уявлення себе; 

- позитивне пояснення досвіду; 

- позитивні очікування на майбутнє. 

Останні два елементи в сукупності складають 

таку характеристику як оптимізм особистості [1].  

Цирінг Д.А. та Евніна К.Ю. досліджували 

оптимізм, який має безпосередній зв’язок з 

оптимістичним мисленням, і визначали поняття 

оптимізму як певну систему позитивних уявлень 

особистості про навколишню дійсність та 

очікувань в майбутньому. Протилежне 

визначення характеризує поняття песимізму. 

Згідно з цим твердженням, оптимізм містить в 

собі ціннісно-оцінюючий компонент, який 

залежний від того, яким є співвідношення 

позитивного і негативного досвіду в житті 

особистості [7]. Оскільки, дані поняття 

відображають світогляд особистості і 

формуються в процесі осмислення навколишньої 

дійсності, то їх часто використовують у філософії 

(наприклад, є космологічний оптимізм, який 

стверджує, що бог створив світ найкращим з усіх 

можливих варіантів (Г.В. Лейбніц)). 

Висновки та пропозиції. Отже, у нашому 

дослідженні ми теоретично вивчили питання 

формування оптимістичного мислення як умови 

самоактивізації особистості студентів і 

встановили наступне: 

1) Завдяки аналізу основних теоретико-

методологічних підходів до проблеми 

дослідження самоактивізації, ми розглянули 

загальну характеристику даного поняття, його 

умови, основні характеристики та етапи успішної 

реалізації і дійшли висновку, що самоактивізація 

– це психологічна активність власних вольових 

ресурсів та дій особистості для здійснення тієї чи 

іншої діяльності. З огляду на вище описане, 

можна підсумувати, що самоактивізація 

особистості відбувається на фізичному та 

психологічному рівнях, вона пов’язана з 

емоційною та мотиваційною сферами 

особистості, має низку етапів переходу від 

внутрішньої готовності до активності та до 

прояву на зовнішньому рівні, а також тісно 

взаємопов’язана з потребами, цілями та 

актуальним станом.  

2) Ми теоретично розглянули поняття 

оптимістичного мислення, яке пояснюється як 

мислення, побудоване на самоповазі, 

позитивному поясненні особистісного досвіду та 

очікувань щодо майбутнього. Також ми 
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вважаємо, що, оскільки для того, щоб успішно 

справлятися з стресовими чинниками потрібна 

внутрішня готовність діяти і ресурс, і якщо 

оптимістичне мислення сприяє цьому, то 

очевидним є наявність самоактивізуючого 

елементу в структурі особистості.  

Перспективним та актуальним є подальше 

дослідження структури самоактивізації 

особистості студентів і виокремлення основних 

чинників у складі оптимістичного мислення, а 

також врахування вікових та статевих 

особливостей студентів. 
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Мурасова Ю.О. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК УСЛОВИЯ САМОАКТИВИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Статья посвящена определению и теоретическому исследованию формирования оптимистического мышления как 

условия самоактивизации личности студентов, а также особенности и компоненты исследуемых понятий. 

Рассмотрено основные смежные понятия исследуемой темы, проанализировано их общие и различные особенности. 

Описано этапы и уровни самоактивизации, а также условия ее успешной реализации и основные характеристики. 

Обозначено элементы оптимистического мышления: самоуважение, позитивное объяснение опыта и позитивные 

ожидания на счет будущего. Также описана роль оптимистического мышления в структуре личности и 

самоактивизации и активности личности. Внимание сосредоточено на анализе психологического влияния 

оптимистического мышления на самоактивизацию личности студентов. 

Ключевые слова: оптимистическое мышление, позитивное мышление, самоактивизация, самоактивация, условия 

формирования, студенты. 

 

Murasova Y.O. 

THE FORMATION OF THE OPTIMISTIC THINKING AS A CONDITION OF THE SELF-ACTIVATION OF 

THE STUDENT`S PERSONALITY 

The article is devoted to the definition and theoretical study of the formation of the optimistic thinking as a condition of the self-

activation of the student`s personality. The description of the concepts of "self-activation" and "optimistic thinking", the 

conditions of the successful formation of self-activation of the student's personality and the features and components of the 

studied concepts are described. The basic contiguous concepts of the theme of research are reviewed and its` common and 

different features are analyzed. The stages and levels of self-activation and the conditions of its` successful implementation and 

the main characteristics are described. Elements of optimistic thinking: self-respect, positive explanation of experience and 

positive expectations about the future are defined. The role of optimistic thinking in the structure of personality and self-

activation and personality activity also are described. Attention is focused on the analysis of the psychological influence of 

optimistic thinking on the self-activation of the student's personality. 

Key words: optimistic thinking, positive thinking, self-activation, conditions of the formation, students. 

 
 


