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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТІСНОЇ 

САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПІДЛІТКІВ З МЕНТАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

РОЗВИТКУ 

Перед сучасною психологією постає важливе для її теорії та практики 

завдання – ефективне виявлення специфіки функціонування особистості з 

нетиповим розвитком. Це вимагає розроблення, оптимізації технологій 

діагностики, прогнозування та психологічної допомоги кожній такій 

особистості на певному віковому етапі її життєдіяльності. Співвідношення 

механізмів психофізичного розвитку, їх функціонування під впливом 

дефекту та формування на цьому фоні саморегуляції виявляється складною 

науковою проблемою, вирішення якої вимагає інтеграції наукових підходів 

та стратегій, що мають різне прикладне значення. У цьому контексті 

проблеми психічного розвитку, розвитку свідомості та самосвідомості й 

діяльності є взаємообумовленими в одному феномені особистісної 

саморегуляції.  

Ігнорування факту саморегуляції особистості, яка, з одного боку, є 

заданою самим нетиповим розвитком (без саморегуляції дитина не вижила 

б), з іншого − саме вона (саморегуляція) виступає як причиною, так і 

наслідком соціальної адаптації людини, починаючи з раннього віку і 

протягом усього її життя. Ці проблеми ще не виступали як провідні в системі 

сучасних досліджень психології підлітка з ментальними порушеннями 

розвитку. Традиційно саморегуляцію в спеціальній психології розглядається 

здебільшого в межах психології навчання та в дослідженнях 

функціональності емоційної та вольової сфер особистості з незворотніми 

порушеннями психічного розвитку. Встановлено і той факт, що розвиток і 



функціонування емоційних і вольових процесів підлітків із ментальними 

порушеннями характеризується недорозвиненістю вищих духовних почуттів 

– таких, як: совість, почуття обов’язку, відповідальність, самовідданість. 

Воля таких підлітків, здебільшого, обумовлена незрілістю їхньої особистості 

та недорозвиненням духовних потреб, що детермінує своєрідність 

функціонування їхньої саморегуляції, але не вичерпує її можливостей для 

забезпечення відносно повноцінного функціонування таких підлітків у 

системі суспільних взаємодій. Підтвердженням цього є загальновизнане 

положення методології психологічної науки про те, що особистість не є 

штучним утворенням, а охоплює єдність поведінки, яка визначається 

ознакою володіння та виражається у формуванні властивості володіти 

власними психічними процесами й поведінкою (Л. Виготський). Водночас, 

невирішеним є питання співвідношення ролі специфіки ментальних 

порушень та ролі заданої здатності до саморегуляції в формуванні та 

функціонуванні саморегуляції особистості загалом. Через те, що факт 

формування саморегуляції особистості є беззаперечним, нерозв’язаною 

лишається лише проблема виявлення характеру та траєкторії її формування 

під впливом незворотного порушення розвитку та психічної діяльності. Досі 

лишається невирішеною проблема формування суб’єкта, функціональність 

якого забезпечується компенсаторними зонами розвитку при його 

ментальних порушеннях. 

Не виступав предметом окремих досліджень й пошук альтернативних 

шляхів вирішення спектру проблем, що призводять до порушень 

функціонування особистості з такими порушеннями в суспільстві та іноді 

навіть й до ізоляції таких людей. До таких проблем належить специфіка 

подолання підліткової кризи, ґендерний розвиток та його протікання в 

підлітковому віці, проблеми статево-рольових стосунків та їх наслідків, які 

детермінують психічну травматизацію (за фіксованими показниками 

психофізіологічного функціонування) та «напівдорослих» (за претензіями 

самих підлітків на автономію та аутентичність). Ці проблеми особливо 



гостро постають перед підлітком з порушеннями розумового розвитку, так як 

внутрішніх ресурсів до їх самостійного вирішення у нього обмаль, а 

подекуди вони практично відсутні. Саме цим проблемам та виявленню 

технологій їх вирішення в межах підліткового віку належить основна увага в 

дослідженні саморегуляції особистості підлітків з ментальними 

порушеннями розвитку. 

Концептуальні основи психології особистісної саморегуляції при 

ментальних порушеннях розвитку ґрунтуються на загальних закономірностях 

психічного розвитку та під впливом патопсихологічних параметрів 

психічного дизонтогенезу як-от: функціональна локалізація порушення, 

часові межі, взаємодія між первинним і вторинним дефектом, порушення 

міжфункціональних взаємодій у процесі аномального системогенезу. 

Співвідношенні закономірностей психічного розвитку та параметрів 

психічного дизонтогенезу; варіативність становлення особистості з 

порушенням розумового розвитку, операціональність, комплементарність 

діяльності психіки та свідомості. механізми особистісної саморегуляції 

підкорюються ряду системних закономірностей розвитку людини у 

філогенетичному, онтогенетичному та антропогенетичному вимірах, що 

обумовлюють зміст і характер психічної діяльності, свідомості та 

самосвідомості, організації функціонування соціальних систем. 

Зміст варіативності при незворотному порушенні розвитку 

конкретизується в твердженні про те, що особистість із ментальними 

порушеннями є еволюційною системою, що є варіативною та має тенденції 

до самозбереження й природно задану здатність до еволюційного розвитку, 

адаптації, мінливості та прогресування, відповідно до психофізичних 

можливостей і змін оточуючого середовища. Найбільш значущою у 

вирішенні проблеми особистісної саморегуляції та її психологічних 

закономірностей, що безпосередньо формуються в умовах психічного 

дизонтогенезу, є встановлення специфіки операціональності та 

комплементарності діяльності психіки та свідомості у її змісті. 



Операціональність визначається тенденціями психічного розвитку підлітка 

до формування пізнавальних процесів (сприймання, уваги, пам’яті, мислення 

та мовлення) та здатності використання їх як регулятивних функцій і операції 

переносу алгоритму діяльності. Комплементарність психічної діяльності та 

свідомості конкретизується в проблемах формування суб’єкта, рефлексивних 

здібностей та рефлексії, що функціонально представлена в рефлексивно-

регуляторних механізмах особистісної саморегуляції як системної 

інтегративної діяльності психіки та свідомості підлітка. Виявлення специфіки 

функціонування особистісної саморегуляції як гностичної 

(операціональність) та рефлексивно-регулятивної (комплементарність) 

складової психічної діяльності є актуальним як для онтогенетичного 

типового розвитку підлітка, так і для розвитку підлітка під впливом 

психічного дизонтогенезу. Операціональність саморегуляції особистості 

забезпечується функціонуванням мислення та мовлення підлітка, якісною 

одиницею виявлення якого є стан сформованості в системі психічної 

діяльності операції переносу алгоритму діяльності, та здатністю підлітка до 

встановлення та визначення їх (понять) змістового значення, застосування як 

регуляторних компонентів власної поведінки. Комплементарність діяльності 

психіки та свідомості, що змістовно визначається твердженням про 

рефлексивно-регулятивну діяльність особистості як результату інтеграції 

діяльності психіки та свідомості, безпосередньо представлена суб’єктивністю 

особистості.  

Констатація специфіки сформованості особистісної саморегуляції 

виступає основою для здійснення ефективних заходів щодо підвищення 

ефективності та адекватності її функціонування, беручи до ваги той факт, що 

основними формами її виявлення є комунікативна діяльність і поведінка. 

Крізь призму операціональності та комплементарності, особистісна 

саморегуляція – це «штучне утворення», що відповідно до генетичної 

природи формування мислення та мовлення задане психікою, свідомістю та 

діяльністю, фізичними та психічними функціями, яке вибудовується лише 



через контекст соціальної активності особистості й особливостей динаміки її 

психосоціального розвитку в онтогенезі. Наявність функціонування 

довільності та усвідомленості мисленнєвої діяльності підлітків, її мовленнєве 

опосередкування та представлення в структурі їхньої психічної діяльності 

складає сутність операції переносу засвоєного алгоритму діяльності й 

визначає зміст операціонального компоненту їхньої особистісної 

саморегуляції.  

Розв’язання проблеми особистісної саморегуляції, констатація, 

обґрунтування та реалізація її концептуальних основ в системних наукових 

дослідженнях; визначення методологічного підґрунтя у розробленні 

прикладних технологій її формування у навчально-виховному процесі 

спеціальних навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів з 

урахуванням позицій представленої концепції психології особистісної 

саморегуляції при ментальних порушеннях розвитку – сприятиме 

розширенню можливостей та засобів пізнання не тільки такої особистості, 

але й її ефективній соціальній інтеграції та формуванні суспільної позиції у 

розумінні та прийнятті своєрідної специфіки функціонування такої 

особистості. 
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