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ЗВ’ЯЗОК ПРАКТИК ВІДТЕРМІНУВАННЯ  
З МОТИВАЦІЄЮ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ У МОЛОДІ 

 

Сьогодні сучасне суспільство вимагає від молодої людини цілеспрямованості 
та організованості у визначенні власних життєвих цілей, ініціативності, активності 
і наполегливості у їх досягненні та відповідальності за власні вчинки. Реалізація 
намічених планів часто потребує дотримання певних часових меж, що 
забезпечується самоорганізацією та самодисципліною особистості. Відповідно, 
такі психологічні якості властиві особистостям із вираженою мотивацією на 
досягнення успіху. 

Інтерес дослідників до вивчення мотиваційної сфери особистості зумовлений її 
провідною роллю в діяльності людини (JI.C. Виготський, О.М. Леонтьєв, 
А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс, С.Л. Рубінштейн, та ін.). Значне місце в 
мотиваційній сфері особистості належить мотивації досягнення успіху і мотивації 
уникнення невдач. Досягнення успіху залежить від прагнення домогтися мети, 
впевненості в собі, здатності розвиватися (С.В. Котов, Д. Макклелланд, 
Х. Хекхаузен). За В.А. Кручиніним та О.А. Булатовою, мотивація досягнення 
успіху проявляється у прагненні докладати зусилля і домагатися кращих 
результатів у тій області, яка є значимою. Низький же рівень розвитку 
мотиваційних утворень проявляється в уникненні відповідальних завдань, 
переоцінці або недооцінці своїх можливостей та використанні практик 
відтермінування.  

Практики відтермінування досліджуються західними науковцями в контексті 
явища прокрастинації. У науковий обіг термін «прокрастинація» був введений 
П. Рінгенбахом у 1977р. Також, його дослідженням займались такі зарубіжні вчені 
як Дж. Бурк, А. Елліс, В. Кнаус і Л. Юен. Вивченню феномену прокрастинації у 
вітчизняній науковій літературі присвячені праці Є. Базики, Д. Бикова, 
М.Дворник, К. Фоменко та ін., спроби дослідити академічну прокрастинацію були 
здійснені Я. Варваричевою, Н. Карловською, К. Мей, А. Шиліною тощо. 

Прокрастинація – це поведінка, пов’язана із заміною пріоритетних і важливих 
завдань на дії з нижчим пріоритетом чи взагалі даремні, або зі справами, які 
приносять задоволення, але виконуються на шкоду необхідним завданням. 
М.С. Дворник зазначає, що використання практик відтермінування, які певним 
чином впливають на досягнення як повсякденних, так і життєвих завдань, 
здійснюється сучасною особистістю, через мінливість смислів та значень, які часто 
позбавляють стабільності, комфорту та здатності структурувати власне життя. 

Отже, ми ставимо за мету визначити особливості зв'язку практик 
відтермінування з мотивацію досягнення успіху у молоді. В якості діагностичних 
інструментів застосовуватимуться дослідницьке інтерв’ю та Методика мотивації 
досягнення (за А. Меграбяном), Методика діагностики мотивації особистості до 
успіху (за Т. Елерсом).  

Науковий керівник: Іванюк М.О., викладач 
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ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВИБОРУ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ  
У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СПЕЦПІДРОЗДІЛУ МВС УКРАЇНИ 

 
На сьогодні діяльність підрозділів спеціального призначення набуває 

особливого значення в умовах нестабільності у країні. Сучасний стан речей 
представляє вимоги, які часто перевищують психологічні можливості та ресурси 
військових. Це, в свою чергу, формує потребу в особливому типі особистості – 
стійкій, соціально-активній, з високим рівнем саморегуляції та здатністю 
протистояти тиску з боку несприятливих факторів.  

Дослідженням копінгів займалися такі зарубіжні науковці: Дж.Вейлант, 
С. Кобаса, Р.Лазарус, Р. Мосс, С.Фолкман. Психологічні особливості та копінг-
стратегії у військових спецпідрозділів досліджували вітчизняні вчені: 
В.І.Алещенко, С.В.Василенко, С.Л.Кандибович, О.Г. Караяні. Вони намагалися 
встановити природу копінгів та дати наукове обґрунтування даному поняттю. Під 
копінг-стратегіями малися на увазі постійно змінні когнітивні та поведінкові 
способи подолання специфічних зовнішніх та внутрішніх вимог, які оцінюються 
людиною як значимі чи як такі, що перевищують її можливості. Сьогодні під 
копінг-стратегіями, перш за все, розглядають свідомі та мимовільні дії, що 
пов’язані з регуляцією емоційного стану, які обумовлені відмінностями в 
темпераменті та поведінці в цілому. Виділяють наступні види копінгів: стратегія 
вирішення проблеми (орієнтація на проблему), стратегія пошуку соціально 
підтримки (орієнтація на емоції), стратегія уникнення. Російський дослідник 
В.А.Бодров визначив, що вибір копінг-стратегій має особистісну 
детермінованість. Визначено, що з вибором пов’язані наступні психологічні 
характеристики: висока самооцінка, самоповага, позитивне самовідношення, 
інтернальний локус контролю, оптимальний рівень особистісної тривожності. Все 
вище перераховане вважається індивідуально-психологічними ресурсами копінгів.  

Автором заплановане емпіричне дослідження особистісних детермінант 
вибору копінг-стратегій у військових спецпідрозділу можливе використання 
наступних валідних та надійних методик: «Індикатор копінг-стратегій» 
Д.Амірхана, як базова методика для визначення копінгів, опитувальник способів 
самоконтролю (адаптація методики WCQ); п’ятифакторний опитувальник 
особистості, опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки»; «Рівень 
суб’єктивного контролю» Дж. Роттера; тест «Самооцінка» (Н.М. Пейсханов).  

Підводячи підсумок слід зазначити що, кожен спецпризначенець періодично 
знаходиться в екстремальних ситуаціях, а отже повинен вміти мобілізовуватися і 
регулювати свою поведінку, емоційний стан з метою успішного виконання 
завдання та збереження власного життя. Для цього він має обрати відповідну до 
ситуації копінг-стратегію, яка, в свою чергу, буде детермінована його 
особистісними характеристиками.  

Науковий керівник: Власова-Чмерук О.М., викладач 
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