
 
ВИСНОВКИ 

 
1. Аналіз джерел з теорії діяльності та ситуаційного підходу продемонстрував, 

що між структурами діяльності та ситуацій є багато спільних компонентів, і 
один із найважливіших – це ціль. Ціль – образ майбутнього, який структурує 
дії особистості, що залежать від віддаленості цього образу від ситуацій 
теперішнього часу; ціль є ланкою, яка зв’язує зовнішні та внутрішні умови 
ситуацій. Тому в нашій роботі вивчаються структура та функції цільового 
компонента спрямованості особистості, що дозволяє вивчати спрямованість 
особистості об’єктивно та системно. 

2. Цільовий компонент спрямованості особистості вивчався з використанням 
ситуаційного підходу, в якому життєдіяльність суб’єкта розглядалася як 
послідовна зміна ситуацій, а ситуація – одиниця психічної діяльності. За 
такого підходу пропонується просторово-часовий континуум, який дозволяє 
ввести структурні рівні ситуацій: ситуативний, ситуаційний та надситуативний, 
а також ситуації часу: минулого, теперішнього та майбутнього. Ціль, яка 
завжди спрямована на майбутній час, робить надситуативний рівень ведучим 
у структурі спрямованості особистості, що проявляється у футурреальній функції 
цільового компонента спрямованості особистості як орієнтації особистості 
на майбутнє, виходячи із ситуацій теперішнього часу. 

3. Розроблена авторська «Методика дослідження цільової спрямованості 
особистості» є проективною методикою, що дозволила експериментально 
вивчати спрямованість особистості через її цільовий компонент. Виявлено 
змістову характеристику цільової спрямованості особистості у вигляді 
горизонтальної структури, що включає в себе сім сфер: особисту, інтимну, 
сімейну, дружню, навчально-професійну, суспільну та самодіяльну. 
Спираючись на рівні ситуацій, що залежать від віддаленості цілей, 
встановлено їх градацію: близькі, середні та дальні. Вони визначають 
рівневу (вертикальну) структуру та відрізняються рисами, а також 
позиціями особистості, які сприяють їх постановці. 

4. Виявлено чотири типи цільової спрямованості особистості за показником 
несвідомо-свідомого співвідношення різних за віддаленістю цілей, що 
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відображають динамічні характеристики спрямованості: альтруїстичний, 
раціональний, упертий і парадоксальний. Психодинамічні відношення типів 
визначаються відмінностями між несвідомо побудованим переліком цілей та 
наступним усвідомленням значущості цих цілей для особистості. 

5. Під час дослідження цільової спрямованості вивчено процеси саморозвитку 
особистості. Встановлено чотири види саморозвитку: самореалізація, 
самовизначення, самовдосконалення та самоактуалізація. Цілі самореалізації 
забезпечуються близькими цілями, цілі самовизначення та самовдосконалення – 
середніми, а самоактуалізації – дальніми цілями. 



6. Під час постановки цілей самовдосконалення та самоактуалізації 
існують певні відмінності в особистісних рисах. Формулюючи цілі на 
самовдосконалення, можна виявити тенденції, пов’язані з емоційною нестійкістю. 
При постановці цілей самоактуалізації особистість відрізняється емоційною 
стійкістю та впевненістю у власних можливостях. 

7. Запропоновано модель особистості, що спирається на провідну роль 
цільового компонента особистості. Застосування ситуаційного підходу до 
вивчання проблем особистості та впровадження просторово-часового континуума 
дозволило виявити чотири рівні особистості під час розв’язання будь-яких 
ситуацій життєдіяльності. Провідне значення цільового компонента 
спрямованості особистості підтверджується застосуванням його під час 
аналізу традиційних компонентів структури особистості 

Перспективними для подальшої розробки проблеми цільової 
спрямованості особистості є методологічне та теоретичне обґрунтування 
футурреальної функції психіки, яка пов’язана з вирішенням питань місця та 
ролі майбутнього часу в житті особистості, впливу цілей на врахування 
випадкових фактів та їх використання під час розв’язання різноманітних 
життєвих ситуацій. Актуальним є також дослідження взаємодії інстанцій 
«Ідеального Я» та «Глибинного Я» за допомогою дальніх цілей і їх зв’язок з 
саморозвитком особистості. Необхідне подальше удосконалення «Методики 
дослідження цільової спрямованості особистості» з урахуванням зміщення 
середніх та близьких цілей при їх усвідомленні; виявлення особливостей 
цільової спрямованості особистості у різних видах діяльності, в тому числі й 
у екстремальних ситуаціях; дослідження цільової спрямованості в циклічних 
періодах життя та визначення вірогідних параметрів збігу та незбігу, 
досягнення та недосягнення цілей. У психокорекційному плані актуальною є 
подальша розробка методів корекції цілей особистості. 
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