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Постановка проблеми. Увага нау-
ковців до аспектів особистісного зрос-
тання молодої людини, зокрема, у пе-
рехідний підлітковий період, поясню-
ється тем, що саме в цей період відбу-
вається її особистісне самовизначення 
та закладаються основи становлення 
соціальної ідентичності. Ознакою 
суб’єктності підлітка є його здатність 
до довільної регуляції власною актив-
ністю, набуття автономії та пошук сво-
го місця в соціальної системі (Л.І. 
Божович,І.С. Булах, Л.С. Виготський, 
І.В.  Дубровіна, Д. Енкілд, Р.  Енрайт, 
І.С.  Кон, В.Ф.  Моргун, Ф.  Райс, 
А.О. Реан, К.В. Седих, Д.Й. Фельдштейн 
та ін.). О.А. Конопкін, В.І. Маросанова 
зазначають, що чинником суб’єктності 
є розвинений механізм саморегуляції 
[1, 4]. Значну роль також відіграють 
регуляційні властивості особистості, 
зокрема рефлексивні [3]. Маючи інте-
гративну природу ці властивості 
пов’язані із когнітивною сферою осо-
бистості підлітка. А.Г. Маклаков зазна-
чає, що у підлітковому віці спостеріга-
ється не тільки збільшення когнітив-

них навичок, але й формування інте-
лектуального стилю діяльності [2]. У 
сучасні психології це явище познача-
ють терміном когнітивний стиль. Ког-
нітивний стиль – це сукупність індиві-
дуальних варіацій в способах сприй-
мання та переробки інформації. Існує 
близько двох десятків різних когнітив-
них стилів. Найбільш відомими серед 
них є: полезалежність / поленезалеж-
ність; ригідність / гнучкість пізнаваль-
ного контролю; конкретна / абстрак-
тна концептуалізація; рефлексивність 
/ імпульсивність [5]. Рефлексивність за 
визначенням Дж. Кагана характеризує 
індивідуальні відмінності в схильності 
приймати рішення швидко або повіль-
но [6]. Найбільш яскраво ця стильова 
властивість проявляє себе в умовах 
невизначеності, коли потрібно здій-
снити правильний вибір з декількох 
альтернатив. Імпульсивні люди схиль-
ні швидко реагувати в ситуації мно-
жинного вибору, без достатнього ана-
лізу можливих альтернатів при вису-
ванні гіпотези. Для рефлексивних – ха-
рактерним є уповільнений темп 
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реагування в ситуації прийняття рі-
шення, тривалий процес формулюван-
ня гіпотез, якій супроводжується пе-
ревіркою та багаторазовим уточнен-
ням

Мета дослідження полягала у ви-
вченні зв’язку між регулятивними 
властивостями особистості підлітка та 
особливості його схильність та реф-
лексивного способу переробки інфор-
мації. У емпіричному дослідженні взя-
ли участь 60  учнів віком від 10  до 
12 років (з них 37 дівчат та 23 хлопця). 
Діагностика стильових особливостей 
саморегуляції здійснювалась за мето-
дикою «Стиль саморегуляції поведін-
ки» (за В.І. Моросановою). Для визна-
чення когнітивного стилю використа-
но методику Дж. Кагана. Кількісна об-
робка результатів включала процедури 
частотного розподілу та непараме-
тричний критерій U Манна- Уітні.

Аналіз когнітивного стилю за мето-
дикою Дж. Кагана дозволив сформува-
ти три підгрупи досліджуваних за 
ознакою рефлексивності  – імпульсив-
ності. До підгрупи рефлексивних уві-
йшло 45% підлітків, змішаних – 42,5%, 
імпульсивних 12,5% респондентів. За 
результатами дослідження стилю са-
морегуляції визначався загальний рі-
вень сформованості індивідуальної 
системи саморегуляції довільної ак-
тивності відповідно до основних його 
складових (планування, моделювання, 
програмування, оцінки результатів), а 
також розвиненість регуляторно-осо-
бистісних властивостей (гнучкість та 
самостійність). Аналіз відмінностей 
показників складових саморегуляції та 

регуляторно-особистіснісних власти-
востей у кожній з трьох груп респон-
дентів здійснювався за критерієм U 
Манна- Уітні.

Порівняння складових саморегуля-
ції у підгрупах з високими та середні-
ми показними рефлексивного когні-
тивного стилю показало наявність ста-
тистично значущих відмінностей для 
такої властивості як самостійність 
(0,026 при p≤0,05). Аналіз рангів пока-
зав переваги щодо вияву цього компо-
ненту у респондентів із середніми зна-
ченнями рефлексивності когнітивного 
стилю (21,67 проти 14,12). Це означає, 
що респонденти з високими показни-
ки рефлексивності потребують біль-
шої підтримки з боку оточуючих в си-
туації прийняття рішень, виявляють 
нерішучість, переживають труднощі у 
розробці планів та програм власної ді-
яльності порівняно із респондентами, 
що мають середні показники рефлек-
сивності когнітивного стилю.

Аналіз складових саморегуляції у 
підгрупах респондентів з високим та 
низькими показниками рефлексивно-
го когнітивного стилю показав наяв-
ність статистично значущих відмін-
ностей за такою властивістю особис-
тості як гнучкість (0,051  при p≤0,05). 
На думку В. І. Моросанової, гнучкість 
це властивість, що дозволяє перебудо-
вувати систему регуляції у зв›язку зі 
зміною зовнішніх і внутрішніх умов. 
Аналіз напряму відмінностей показ-
ників гнучкості у підгрупах підлітків із 
високою та низькою рефлексивністю 
показав переваги високо рефлексив-
них підлітків порівняно із імпульсив-
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ними (12,94  проти 6,60). Високо реф-
лексивні респонденти проявляють 
більшу пластичність у регуляції влас-
ної поведінки, краще адаптуються до 
нових вимог, корегуючи існуючи про-
грами дій. Респонденти із імпульсив-
ним когнітивним стилем менш успішні 
в ситуаціях ризику, мають труднощі з 
розробкою програми дій, які побудо-
вані на врахуванні різноманітних умов 
та можливих їх змін у часі.

Висновки. Результати емпіричного 
дослідження засвідчили наявність 
відмінностей структури довільної са-
морегуляції у підлітків в залежності 
від домінування рефлексивного чи ім-
пульсивного когнітивного стилю. Ці 
відмінності визначено лише для регу-
ляторно-особистіснісних властивос-
тей, зокрема самостійності та гнуч-
кості особистості, у кожній з трьох 
груп респондентів. Підлітки з розви-
неним рефлексивним когнітивним 
стилем мають більше переваг щодо 
здатності корегування свої поведінко-
вої програми відповідно до вимог си-
туації. Водночас, високий рівень роз-
витку рефлексивного когнітивного 

стилю має обернений зв›язок із здат-
ністю підлітків самостійно приймати 
рішення.
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