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Вступ. Проблема особистості та її місце 
у суспільстві, місце окремих складників осо-
бистості у її ефективному функціонуванні 
в мінливих умовах життєдіяльності є актуаль-
ною проблемою сьогодення, яка звертає на 
себе увагу великої кількості дослідників, що 

працюють у межах різних напрямів та концеп-
цій. При цьому загальновизнано, що одним із 
негативних показників як благополучного, так 
і кризового суспільства є падіння позитивного 
ставлення до себе, байдужість, що призво-
дить до проблематики переоцінки власного 
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У статті розглядається проблема Я-кон-
цепції як детермінанти психологічного бла-
гополуччя особистості. На основі ґрунтов-
ного вивчення вітчизняних та зарубіжних 
літературних джерел зроблено змістовий 
аналіз теоретико-методологічних аспектів 
зазначеної проблеми. Представлено уяв-
лення про дефініцію, структуру та розвиток 
Я-концепції, що відіграє ключову роль у про-
цесі самореалізації особистості, в межах 
різних психологічних напрямів. Значну увагу 
приділено викладенню основних підходів до 
дослідження проблеми Я-концепції та її ролі 
у детермінації психологічного благополуччя 
особистості на різних етапах онтогенезу. 
Відзначено  провідне значення досліджень 
функціональної достатності Я-концепції із 
зазначенням умов її зародження, існування, 
позитивного розвитку та ефективного 
формування в руслі виявлення оцінних інтен-
цій у сфері психічного. Особливо підкреслено 
доцільність звернення до оцінних психологіч-
них категорій, насамперед самоставлення 
та самооцінки. Акцентовано, що за сутніс-
ними властивостями Я-концепцію поділено 
на позитивну та негативну, при цьому пози-
тивну Я-концепцію можна емпірично прирів-
няти до позитивного ставлення особи до 
самої себе, тобто до самоповаги, відчуття 
власної цінності та непересічності, а нега-
тивну – до внутрішнього несприйняття 
себе, відчуття власної неповноцінності. 
Зроблено висновок, що Я-концепція, будучи 
складним багаторівневим феноменом, має 
багато суперечностей та невирішених 
питань, які потребують свого розв’язання. 
Наголошено на певній проблемності вибра-
ної тематики, оскільки саме трансфор-
мація особистості і зміни Я-концепції, що 
відбуваються відповідно до особистісних 
змін, через обставини, які супроводжують 
людину протягом життя, характеризу-
ють як рух суб’єктогенезу особистості 
в напрямі досягнення власної ідентичності, 
так і стають важливою детермінантою її 
психологічного благополуччя. Підкреслено, 
що всебічне вивчення зазначеної проблеми 
та пошук шляхів психологічного супроводу 
особистості на різних, особливо кризових 
етапах онтогенезу з метою формування 
позитивної Я-концепції та покращення її пси-
хологічного благополуччя є перспективним 
напрямом досліджень.

Ключові слова: особистість, Я-концепція, 
психологічне благополуччя, самоставлення, 
самооцінка.

The article discusses the notion of self-concept 
as a determinant of the psychological well-being 
of a person. It analyses theoretical and method-
ological aspects of this issue thorough review 
of Ukrainian and foreign literature. It pres-
ents a definition, structure, and development 
of self-concept, which is essential for the self-re-
alisation of a person, within the framework of var-
ious psychology research areas. Considerable 
attention is paid to covering the main approaches 
to the notion of self-concept and its role in deter-
mining the psychological well-being of a person 
at different stages of ontogenetic development. 
It states the significance of research regard-
ing the functionality of self-concept, as well 
as the conditions for its origin, existence, 
and positive and effective development in terms 
of discovering evaluative judgements in the realm 
of the psyche. Particular emphasis is placed on 
the usefulness of referring to evaluative psycho-
logical categories, especially those of self-atti-
tude and self-esteem. The article highlights that, 
based on its inherent properties, self-concept can 
be positive and negative. Positive self-concept, 
empirically, can be described as the positive atti-
tude of a person toward themselves, i.e. self-re-
spect, a sense of their value and uniqueness, 
whereas negative self-concept implies inner 
non-acceptance of oneself, a sense of one’s 
inferiority. It can be concluded that self-concept, 
as a multilevel phenomenon, consists of numer-
ous contradictions and unresolved issues that 
remain to be addressed. The article emphasizes 
the problematic character of this issue which fol-
lows from the fact that transformation of a per-
sonality and changes to self-concept, occurring 
in accordance with inner changes brought about 
by circumstances, which accompany a person 
throughout their whole life, are described as 
both the unfolding of a subject’s genesis towards 
attaining one’s identity and a significant deter-
minant of one’s well-being. It is underlined that 
promising research areas include comprehen-
sive study of this issue, as well as ways of provid-
ing psychological support to an individual during 
various ontogenetic stages – especially critical 
ones – aimed at shaping positive self-concept 
and improving psychological well-being. 
Key words: personality, self-concept, psycho-
logical well-being, self-attitude, self-esteem.
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життя у відповідності до його результативності 
та успішності. В кризових суспільствах досить 
часто трапляються випадки «падіння рейтингу 
у власних очах», які ведуть до синкретичного 
переосмислення «власного бачення» свого 
образу, своєї ролі в соціумі відповідно до 
суб’єктивного досвіду. Тому цілком логічним 
є звернення до оцінних психологічних катего-
рій, насамперед самоставлення та самооцінки. 

Дослідники сукупності оцінних суджень 
особистості визнають, що сучасна зарубіжна 
думка окреслює основні підходи до інтерпре-
тації феномена оцінних констеляцій та їх сут-
нісних трактувань: як ознаки й символи загаль-
нолюдської природи трактують Я-концепцію 
представники гуманістичної школи (Р. Бернс, 
А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс, В. Франкл 
та ін.); екзистенційно визначальну структуру 
вбачають у ній прихильники психодинаміч-
ного підходу (Е. Берн, Дж. Марсіа, Г. Саллівен, 
А. Фрейд, Е. Фром, К. Хорні та ін); динамічним 
наслідком суб’єктної взаємодії інтерпретують 
її природу фундатори інтеракціоністського 
підходу (В. Вундт, Н. Грот, П. Жане, Ч. Кулі, 
Т. Ліппс, Дж. Мід та ін.). 

Особливості впливу самооцінки та само-
ставлення, квінтесенцією яких  є Я-концепція 
з усіма її семантичними акцентами, та осо-
бливо позитивними їх ментальними складни-
ками, на процес формування самосвідомості 
були відображені в дослідженнях, де особливо 
чітко проглядається їх позитивне спрямування 
(Б.Г. Ананьєв, Н.Є. Анкудінова, Л.І. Божович, 
М.Й. Боришевський, Л.С. Виготський, І.С. Кон, 
О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, В.В. Столін, 
А.М. Прихожан та ін.), наслідками якого є відо-
браження особистості як сукупності дина-
мічних параметрів екзистенційності суб’єкта 
(К.О. Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьєв, 
С.Л. Рубінштейн С.Д. Максименко, В.В. Сто-
лін, Т.М. Титаренко В.О. Татенко та ін.). 

Велику цікавість становлять дослідження 
функціональної достатності Я-концепції із 
зазначенням умов її зародження, існування, 
позитивного розвитку та ефективного форму-
вання в руслі виявлення оцінних інтенцій у сфері 
психічного (Л.І. Божович, М.Й. Боришевський, 
І.С. Кон, Г.С. Костюк та ін.), особливо коли 
зазначаються умови та стан у момент її запо-
чаткування та  розгортання в часі.

Отже, метою роботи стало здійснення 
аналізу теоретико-методологічних аспектів 
проблеми Я-концепції як детермінанти психо-
логічного благополуччя особистості.

Виклад основного матеріалу. Потрібно 
відштовхнутися від найбільш типового сучас-
ного уявлення про оцінний механізм осо-
бистості й вести опис феномена, що вивча-
ється, від того, що: «Я-концепція – це система 
уявлень особистості про себе, самооцінок 
і самоставлень, що регулює її вчинки і пове-

дінку. В її структурі виокремлено три компо-
ненти: 1) когнітивний – уявлення особистості 
про себе; 2) емоційно-оцінний – її самооцінки 
і самоставлення; 3) поведінковий – саморе-
гуляція і самоконтроль. Провідним чинником 
розвитку «Я-концепції» особистості є її взає-
модії зі значущими іншими, психологічними 
механізмами – рефлексією, ідентифікацією 
та самоконтролем» [11, с. 184].

Слід уточнити, що образ власного «Я» 
може змінюватися у сферах: пізнавальної 
спрямованості, що залежить від можливо-
стей когнітивного самоаналізу результатів 
життєдіяльності, особливостей ментальної 
оцінної системи, особливостей світобачення 
на тлі вітальної активності; емоційного сприй-
няття дійсності, що оточує, інтерпретаційної 
парадигми особистісних емоцій та постійного 
емоційного стану, до якого вони призводять, 
емоційної регуляції як домінуючої можливо-
сті емоційного інтелекту; всі ці ознаки мають 
позитивну кореляцію з вольовими виявами 
особистості, можливостями вольової органі-
зації екзистенціальної сфери. Можна ствер-
джувати, що ці сфери визначальним чином 
впливають на процес формування самоо-
цінки особистості й  саме через неї того типу 
Я-концепції, що з’являється в результаті їх 
динамічної взаємодії.

Отже, вплив Я-концепції можна вважати 
частиною більш загального процесу: «само-
реалізації особистості як цілісного об’єкта 
та побудови психологічного конструкту про-
фесійної самореалізації жінок зрілого віку 
дали змогу визначити її провідні психологічні 
чинники: особистісний потенціал, цілепокла-
дання, активність, рефлексія; та чотири від-
носні виміри прояву: суб’єктний, нереалізова-
ності (кризи самореалізації), самовідчуження 
та саморозвитку/самоствердження» [13].

Свідомість людини, зокрема та її частина, 
що відповідає за конфігурацію Я-концепції 
та процес її формування, хоча і не може вико-
нувати роль точного рефлектора дійсності, 
проте залежить від ефективності протікання 
екзистенційних процесів, що торкаються осо-
бистості, та великою мірою – від ефективності 
самоствердження та самореалізації, проте, 
позитивний контент Я-концепції одночасно 
є спонукою для прискорення розвитку зазна-
чених параметрів. Тому цілком передбачувано, 
що Я-концепція людини має бути адекватним 
психічним утворенням, що дасть змогу підви-
щувати ефективність поступального розвитку 
людини не лише в процесі здійснення певної 
функції, а й в усій сукупності ментальних утво-
рень. Слід докласти зусиль у різних сферах, 
у тому числі в сфері просвітницької діяльності, 
щоб придбати впевненість, що покращання 
Я-концепції не лише можливе та реальне, 
а й необхідне, оскільки здатне відіграти одну 
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із ключових ролей для оптимізації подальшого 
функціонування особистості. Тут необхідне 
переконання в доцільності ментальної роботи, 
конструктивних зусиль у цій царині, яке можна 
викликати не лише в процесі індивідуальної, 
а й колективної роботи.

Дослідники Я-концепції відображають її 
типові риси та доходять висновку, що «Я-кон-
цепція – це важлива психологічна категорія, 
яка тісно пов’язана із самосвідомістю осо-
бистості та посідає центральне місце у пси-
хологічній регуляції діяльності та поведінки. 
Я-концепція є інтегративною сукупністю всіх 
уявлень людини про себе, що функціонує 
у нерозривній єдності когнітивної, емоційної 
та поведінкової складових частин» [6, с. 6–9]. 
Слід додати, що Я-концепція є динамічною 
структурою, яка, як частина психічного, не 
відокремлена від цілого, а може містити такі 
позитивні зміни, що здатні впливати на нього 
й чинити як прямий, так і опосередкований 
вплив на перебіг онтогенезу. 

Аналізуючи різного роду дослідження оцін-
ної структури, приходить думка, що Я-концеп-
ція є збільшуваним склом, через яке людина 
розглядає саму себе, навіть свої окремі риси 
й на підставі такого розгляду робить  висновок 
про величину та ефективність психологічних 
параметрів. Продовжуючи аналогію, слід вка-
зати, що важливо, щоб скло такого оптичного 
приладу було ясним та чітким, що давало би 
можливість у разі загальної позитивної оцінки 
Я-концепції, формулювати оптимістичний 
погляд на власне життя та можливість інтер-
претувати своє минуле як позитивне, від чого 
буде залежати інтерпретація особистісного 
життя в майбутньому. Важливо, щоб індивід 
міг розглядати власну психічну структуру без 
спотворень та викривлень і мав можливість 
збільшити та деталізувати певну психічну 
рису. Слід висловити впевненість, що емпі-
ричне дослідження може виступити таким 
склом та під  його дією можна буде висвітлити 
зазначену проблематику. 

Важливо зазначити, що в сучасній літе-
ратурі виділяються основні функції, які віді-
грає Я-концепція в онтологічному наповненні 
людини. Серед усього загалу можна виді-
лити принаймні чотири, які можуть слугувати 
основою для подальших відгалужень ризом-
ного характеру: досягнення внутрішнього 
узгодження іноді вельми суперечливої інфор-
мації про самого себе; інтерпретацію мен-
тального досвіду як здатність витлумачувати 
свої знання, вміння та цінності та можливість 
їх застосування в реальному житті; витоки 
очікувань [1, с. 342] або сферу експектацій 
людини та характер її змістового наповнення, 
що зумовлює позитивний або негативний 
характер погляду в майбутнє; відіграє роль 
універсальних психоформ самотворення 

таких визначальних рівнів індивідуально-
сті, як суб’єкт, особистість, індивідуальність 
та універсум [4, с. 144]. Сюди часто додають 
ще дві функції, що можна назвати фунда-
ментальними – це почуття визначеності себе 
у суспільстві та відчуття ототожнення себе 
з тим суспільством, у якому людина прожи-
ває, незважаючи на постійний тиск та виклики 
навколишнього проблемного світу [9, с. 108].

Тематика психологічного благополуччя 
доволі добре розроблена як у вітчизняній, так 
і у зарубіжній психології, що дає сподівання 
на поширення та використання суто приклад-
них досліджень феномена та використання їх 
у практичній діяльності. Зокрема, було роз-
роблено, а також доведено на практиці, що 
міститься позитивна кореляція в численних 
дослідженнях психологічного благополуччя 
та ментальної рівноваги, що утворюється 
внаслідок позитивного протікання процесу зі 
психосоматикою здоров’я (К.Д. Ріф, Е. Дінер, 
М. Аргайл), успішного подолання екзистенцій-
них бар’єрів, збереження активної життєвої 
позиції протягом життя.

У дослідженнях О.М. Знанецької конста-
тується, що в результаті аналізу переважної 
частини вітчизняних та зарубіжних наукових 
джерел можна дійти висновку, «що зміст фено-
мена психологічного благополуччя «виявля-
ється у самоприйнятті (позитивному образі 
себе), підтримуванні доброзичливих стосун-
ків із членами соціального оточення, в авто-
номії людини як суб’єкта життєдіяльності, її 
екологічної майстерності, усвідомленні цілей 
життя та прагненні до самовдосконалення. 
Психологічне благополуччя розглядається як 
результат переживання особистістю успіхів чи 
досягнень у різноманітних сферах існування: 
у професійній реалізації, гармонії в особи-
стому житті, реалізації особистістю власного 
потенціалу» [1]. Таким чином, емпірично дове-
дено, що особистість здатна, використову-
ючи власні психічні можливості, застосовуючи 
інтелектуальні засоби, здійснювати не лише 
вплив, а позитивну дію на її структуру. Вда-
лося показати, що такий механізм не лише 
можливий, а й необхідний людині в процесі 
піднесення рівня життя до більш прийнятних 
норм. Виявляється, що ієрархічна структура 
Я-концепції вказує на наявність позитивної 
кореляції з існуванням позитивних утворень 
у психічному людини і таким чином «рівень 
диференційованості і когнітивної складності 
Я-концепції особистості зумовлює вірогідність 
досягнення людиною психологічного благо-
получчя, оскільки він створює передумови 
для виявлення активності і цілеспрямовано-
сті людини у здійсненні її основної діяльності, 
усвідомлення  перспектив на майбутнє, що 
привносить у життя людини впорядкованість 
і впевненість у досягненні успіху» [1, с. 5].
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Розглядаючи зазначену проблему, слід 
наголосити, що доволі актуальною стає Я-кон-
цепція особистості як інтегруюче або зумов-
лююче начало особистості, що включає в себе 
й систему уявлень про самого себе та про 
навколишню дійсність, особливості соціаль-
ного контактування, спілкування та діяльності 
[10, с. 50–55]. У результаті тривалої емпірич-
ної діяльності сферу Я-концепції людини було 
поділено на формотворче ядро, частинами 
якого є Я-реальне та Я-ідеальне. Оточують 
його три шари, що містять у собі когнітив-
ний, емоційний та поведінковий компоненти, 
своєю чергою представлені такими складо-
вими частинами, як «Соціальне Я», «Сімейне 
Я», «Моральне Я», «Професійне Я», «Емоційне 
Я» та «Тілесне Я» [10, с. 50–55]. Така конкре-
тизація Я-концепції сприяє розвитку можли-
вості розвивати не лише структуру загалом, 
а й окремі її складові частини, що може суттєво 
допомогти у визначенні методик позитивного 
впливу на жінок пізнього репродуктивного віку. 

Я-концепція особистості може містити 
кілька, принаймні два складники, які можуть 
суттєво розширити її сутнісне осмислення. 
Окрім загальної, що властива цілісній особи-
стості, є важливий складник, який можна було 
б охарактеризувати як професійне Я. Важливу 
увагу дослідники цього питання приділяють 
зародженню, формуванню та закріпленню 
феномена професійного Я-осмислення, що 
теж можна було б охарактеризувати як про-
фесійну Я-концепцію – складник, причому 
невід’ємний від загальної структури. У соці-
ально-психологічних дослідженнях [2] багато 
описів, що виявляють сутність цього утво-
рення, а також феноменів, що його супро-
воджують. Сюди можна віднести ситуацію 
з вибором професії та його придатності для 
постійної діяльності, вузлові моменти іденти-
фікації людини з природою та глибинною сутні-
стю свого фахового вибору, причинно-наслід-
кові зв’язки, що можуть спричиняти різного 
роду професійні невідповідності та кризи, 
сприятливі моменти та викривлення діяльності 
в професійній галузі, самооцінка в сфері про-
фесійних обов’язків, що суттєво впливає на 
самооцінку та її рівень у повсякденному житті, 
певним чином зумовлює її реалістичність, 
здатність до саморегуляції, вміння за допомо-
гою різних психологічних прийомів, сутність 
яких становить самовідволікання від чинників, 
що можуть спричинити професійне вигорання 
в молодому віці. Отже, можна стверджувати, 
що Я-професійне –динамічне утворення про-
цесуального характеру, що характеризується 
мінливістю з плином часу [4].

Особливо підкреслюється, що «централь-
ною ланкою в професійній Я-концепції є саме 
смислове ставлення до професії; знаходження 
глибинних смислів своєї діяльності, що віді-

грає провідну роль і у зв’язку окремих еле-
ментів, і в поєднанні особистісних і професій-
них компонентів професійної Я-концепції» [3]. 
Недостатній позитив у здійсненні такої умови 
мав би сильний негативний вплив на оцінку 
рівня життя, загальну самооцінку та синкре-
тичне бачення себе в соціумі, підсилене пев-
ною професійною приналежністю особи, що 
підлягає вивченню.

Дослідниця проблематики А.В. Боярин-
цева стверджує, що «Психологічне і соціальне 
Я належать до структури Я-концепції вищого 
рівня, під час розгляді особливостей профе-
сіоналізації й економічної соціалізації особи-
стості… необхідний також аналіз специфіч-
них рівнів Я-концепції, що мають відношення 
до економічної та професійної ідентичності 
особистості» [2, с. 26]. Про економічну іден-
тичність особистості можна стверджувати, 
що вона також є частиною загальної Я-кон-
цепції, оскільки залежить від рівня забезпе-
чення людини та зумовлює самосприйняття 
серед інших членів соціуму, враховуючи всі 
нюанси самоставлення та ставлення соціуму 
до людини, що зумовлюються її соціальним 
статусом. Тут можна було б дослідити вплив 
наслідків соціального порівняння, за допо-
могою яких  створюється система загальних 
критеріїв, що базуються на рівні матеріаль-
ного забезпечення та фінансовій спроможно-
сті, що, своєю чергою, співвідноситься з існу-
ванням загальної структури самоосмислення 
та самопрезентації, що має чіткий процесу-
альний хід, характеризуючись постійними змі-
нами в динаміці феномена [4].

Дослідники за сутнісними властивос-
тями Я-концепції поділили її на позитивну 
та негативну. Позитивну Я-концепцію можна 
емпірично прирівняти до позитивного став-
лення особи до самої себе, тобто до само-
поваги, відчуття власної цінності та непере-
січності. І, навпаки, синонімом негативної 
Я-концепції є внутрішнє несприйняття себе, 
відчуття власної неповноцінності й меншовар-
тості [1, с. 33–34; 9, с. 109; 12, с. 22–23].

Сутність позитивної констеляції можна 
також виразити словами Р. Бернса: «Пози-
тивна Я-концепція характеризується твердою 
переконаністю в імпонуванні іншим людям, 
упевненості в здатності здійснювати певний 
вид діяльності та почуттям власної значу-
щості» [1, с. 27]. Вже з цієї сентенції можна 
зробити висновок, що оцінна структура, про 
яку йдеться, є необхідною в процесі спілку-
вання та абсолютно незамінною в процесі 
соціального вираження та самореалізації.

Якщо вести мову про логічно-структурну 
форму й послідовність створення саме пози-
тивної Я-концепції, то слід, описуючи цей 
процес, вжити термін «вітадіяльна самоефек-
тивна особа», запропонований А.В. Фурманом 
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з метою підкреслити формотворчу енергію 
вітальності  як  базової основи чи навіть фун-
даменту для побудови оцінної структури, що 
не лише має самостійне позитивне значення, 
а й привносить його в динаміку повсякден-
ного екзистенційного осмислення. Аналізуючи 
особливості розвитку Я-концепції з дитин-
ства, АВ. Фурман пише: «Особливо важли-
вими для психосоціального розвитку індивіда 
є контакти зі значущими людьми, які первинно 
визначають уявлення дитини про саму себе. 
В дитинстві фактично всі соціальні взаємини 
потенційної особистості справляють на неї 
формувальний та розвитковий уплив. Проте 
з моменту виникнення Я-концепція набуває 
іманентної самодостатності; стає активною 
внутрішньою засадою культурного розвитку 
людини, важливим чинником інтерпретації її 
ментального досвіду. Ось чому вона накладає 
відповідний позитивний, нейтральний чи нега-
тивний відбиток на всі поведінкові дії особи-
стості» [12, с. 23–24].

Ґрунтовне вивчення Я-концепції знаходимо 
в О.Є. Гуменюк, яка здійснила дослідження 
особистісного феномена в процесі самотво-
рення особистості як доцільно зумовлене 
доповнення чотирьох складників: когнітивного, 
емоційно-оцінкового, поведінкового та спон-
танно-креативного «з допомогою поясню-
вальних можливостей образів суб’єктивності: 
суб’єкт, особистість, індивідуальність, універ-
сум» [4, с. 150–186]. Маємо досить підстав 
припустити, що вплив описаної Я-концепції, 
що містить складники, вказані в дослідженні, 
буде позитивним, адже гармонійна структура 
оцінного феномена здатна його зумовлювати 
в процесі самотворення, «його складники 
(когнітивний, емоційно-оцінковий, поведінко-
вий, спонтанно-креативний) мають здатність 
динамічно  доповнювати одне одного у сфері 
самосвідомості людини та розвиткового 
зв’язку з основними характеристиками повно-
цінно функціональної особистості [9, с. 107].

Дослідниця Л.А. Онуфрієва доводить, що 
неодмінною умовою Я-концепції є не просто 
самооцінка особистості, що може виступити 
в ролі певного екзистенціального підсумка, 
а позитивне психічне утворення: «резуль-
тат минулого досвіду особистості… вклю-
чає в себе задані ззовні і набуті особистістю, 
а також сконструйовані нею самостійно спо-
соби оцінки себе як об’єкта. В ній традиційно 
виділяються когнітивні аспекти, пов’язані 
з механізмами вимірювання, оцінювання, 
порівняння виразності прояву тих чи інших 
якостей, які людина виділяє в процесі оціню-
вання себе, самооцінка як компонент самосві-
домості має природу рефлексії, включає такі 
елементи: образ «Я-реального», «Я-ідеаль-
ного» і результат співставлення цих образів 
та самовідношення до результату співстав-

лення. Самооцінка виконує регулюючу функ-
цію і є відношенням особистості до результатів 
зіставлення своїх образів реального й ідеаль-
ного «Я» та визначає формування цілої низки 
професійно значущих якостей» [7, с. 396–412]. 

Відомий дослідник Х. Ремшмідт описує осо-
бливості негативної Я-концепції як психічного 
започаткування  утворення, що формується 
під впливом початкового досвіду зростання 
дитини у сім’ї і є сумарною взаємодією біоло-
гічних, психологічних та соціальних факторів. 
Х. Ремшмідт стверджує, що суттєва різниця 
між реальним та ідеальним «Я» є джерелом 
внутрішніх конфліктів особистості. Я-концеп-
ція може бути несприятливою, за якої людина 
мало вірить у власні сили, низько оцінює себе, 
має страх відмови. Зниження самоповаги, 
конформістські тенденції поведінки у складних 
ситуаціях, зміна самосприйняття у негатив-
ний бік, імовірно, свідчать про несприятливу 
Я-концепцію [8, с. 123–125].

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, узагальнюючи вищевикладене, можна 
говорити, що Я-концепція, будучи складним 
багаторівневим феноменом, який перебу-
ває в центрі уваги великого кола дослідни-
ків, по-різному розглядається в межах різних 
напрямів і концепцій, але незважаючи на це, 
має багато суперечностей та невирішених 
питань, які потребують свого розв’язання. Про 
надзвичайну проблемність вибраної тематики 
свідчить той факт, що саме трансформація 
особистості і зміни Я-концепції, відповідно до 
особистісних змін, через обставини, що супро-
воджують людину протягом життя, характе-
ризують як рух суб’єктогенезу особистості 
в напрямі досягнення власної ідентичності, так 
і стають важливою детермінантою її психоло-
гічного благополуччя. Тому всебічне вивчення 
зазначеної проблеми та пошук шляхів психо-
логічного супроводу особистості на різних, 
особливо кризових етапах онтогенезу з метою 
формування позитивної Я-концепції та покра-
щення її психологічного благополуччя є пер-
спективою наших подальших досліджень.
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