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пСихОлОгІчнІ аСпекТи ДОСлІДження рІВня ОСОбиСТІСнОї зрІлОСТІ 
анотація: Розглянуто сучасний стан психологічних досліджень особистісної зрілості у освітньому середо-
вищі. Проаналізовано методики, які використовуються для вивчення специфіки, складності, формування 
соціальної толерантності у студентському середовищі. Виділено проблематику дослідження формування 
особистісної зрілості, як необхідної якості особистості майбутніх психологів. Вибрано методики емпірич-
ного дослідження рівня особистісної зрілості. Виконано практичне дослідження рівня особистісної зрілос-
ті серед студентів Львівського державного університету внутрішніх справ. Здійснено аналіз отриманих 
результатів вивчення особистісної зрілості студентів, проведена статистична обробка результатів. Ви-
значено перспективи подальших досліджень особистісної зрілості. Зроблено висновок про необхідність 
подальшого дослідження процесу формування рівня особистісної зрілості для розробки теоретичних та 
практичних засад підготовки майбутнього фахівця у сфері практичної психології. 
ключові слова: особистісна зрілість, соціальна структура особистості, інтегративні властивості особистості.
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psychOlOgIcal aspecTs Of persOnal maTurITy leVel research
summary. Article contains results of a study on personal maturity in the student environment. The article 
defines the essence of the concept of "personal maturity", and also shows the importance of the personal matu-
rity of university students as an integrative criterion for the development of personality. Analyzed the state of 
development of the concept of personal maturity in modern psychology. Revealed the relationships of personal 
maturity with social processes and interactions. This article discusses the social maturity of the personality 
of high school students as a condition for successful adaptation to the modern sociocultural environment, 
identifies criteria for determining a socially mature personality. The formation of personality maturity is of 
particular importance when it occurs in the process of training future psychologists, and this process is no less 
important than mastering theoretical knowledge. In the discussion of the phenomenon of personal maturity, 
this article puts a special emphasis on t personal maturity in the students’ environment. Research of personal 
maturity among the youth has great practical significance, especially in different age groups. Also in article it 
is analyzed research methodology factors used modern psychology to study the complexity, uniqueness, speci-
ficity, validity existence forming personal maturity in a student environment. Proved the need for a practical 
study of personal maturity in a student environment. Determined prospects for further research on personal 
maturity in future research. The results of the research on personal maturity among students are available. 
The analysis of the results has brought to light the factors which influence the personal maturity level of stu-
dents of the Lviv State University of Internal Affairs (Ukraine). Results have shown that a valid and reliable 
instrument for personal maturity assessment has been elaborated. Determined the prospects of further re-
search on personal maturity. Concluded that there is a need for further study of the process of formation of a 
high level of personal maturity for the development of theoretical and practical foundations for the preparation 
of a future specialist in the field of practical psychology.
Keywords: personal maturity, social structure of personality, integrative personality traits.

Постановка проблеми. Формування соці-
альної зрілості має велике значення для 

формуванні професійної спрямованості особис-
тості. Особливого значення набуває виховання 
соціальних якостей особистості, яке відбувається 
в процесі підготовки майбутніх психологів, при-
чому цей процес має не менш велике значення, 
ніж оволодіння теоретичними знаннями. Понят-
тя «зрілість» і «особистісна зрілість» розгляда-
ються в сучасній науці як багатоаспектні кате-
горії, що мають філософські підстави і базуються 
на певних методологічних підходах. Процес під-
готовки студентів-психологів потребує не лише 
розвитку в них професійних якостей, але й фор-
мування соціальної зрілості. Ця потреба зумов-
лена вимогами суспільства щодо підготовки ви-
сококваліфікованих фахівців − психологів.

Одним з головних кількісних показників 
сформованості зрілої особистості є фізичний вік 
людини, використання такого показника не є од-
нозначним показником суспільних, культурних 

і професійних навиків та умінь, не відображає рі-
вень готовності до соціальної взаємодії. Дійсність 
постійно переконує нас у тому, що багато лю-
дей у своїх вчинках і поведінці перебувають на 
більш низькому психологічному рівні, ніж той, 
який відповідає їх фізичному віку. Особистісну 
зрілість неможливо підмінити рівнем високу ін-
телекту або ерудицією, вона не досягається авто-
матично в процесі отримання професійної освіти, 
накопичення знань або у випадку зайняття висо-
кої керівної посади.

Соціальна зрілість особистості особливо 
яскраво може виявитись у процесі вибору виду 
майбутньої професійної діяльності, вступу на 
професійну стежку, вони чинить вплив впливає 
на формування самостійності та осмисленості 
професійного вибору. Спостерігається чіткий 
зв'язок між успішністю людини на шляху до 
соціально-психологічної зрілості і успішністю 
кар'єрно-професійної самореалізації. Таким чи-
ном особистісна зрілість це поєднання стійкості 
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особистісних рис, ціннісних орієнтацій та актив-
ної життєвої позиції.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особистісна зрілість як поняття, що поєднує го-
ловні досягнення процесів навчання і вихован-
ня, що здійснюються сім'єю, школою (загальноос-
вітньою та професійною), соціальним оточенням, 
соціумом в цілому не одноразово ставала предме-
том дослідження психологічної науки. Особистіс-
на зрілість – це новоутворення, що має відповід-
ну системну організацію, складну багаторівневу 
структуру і беззаперечно є сукупністю мотива-
ційного, когнітивного і діяльнісного компонен-
тів особистості. Саме ступінь сформованості і по-
єднання цих компонентів дозволяє особистості 
пройти успішну соціалізацію та гармонізацію 
з навколишнім середовищем. Формування осо-
бистісної зрілості як психологічного явище 
є предметом досліджень науковців, педагогів-
практиків, соціальних працівників, які дослі-
джували процес формування соціальної зрілості 
у поєднанні з навчально-виховними процесами 
у закладах вищої освіти (Nagra, 2013; Johnson, 
Blum., 2008; Wechsler, 1950; Fossas, 2019; Vancea, 
2017, Camberis, McMahon, Gibson, Boivi, 2007). 
Особливо актуальним аспектом дослідження со-
ціальної зрілості є проблема соціального зрос-
тання та формування свідомості в молодіжному 
середовищі та при підготовці фахівців.

У праці Т.В.Комар здійснено спробу тео-
ретичного та емпіричного аналізу проблеми 
взаємозв’язку соціальної зрілості та спрямова-
ності професійної зрілості особистості психолога. 
Досліджено особливості взаємозв`язку соціальної 
зрілості особистості та спрямованості професійної 
зрілості психолога у процесі їх формування. [2]. 
У статті А. Черкашина розглядається проблема 
дослідження особистісно-професійної зрілості 
майбутніх фахівців у вищих навчальних закла-
дах України [6]. Праця О.В. Крюкової визначає 
сутність, психологічний зміст соціальної зрілості 
особистості та її компонентів: відповідальності, 
толерантності, само розвитку; розглядає підходи 
до розуміння психології толерантності, відпові-
дальності, саморозвитку [7]. Теоретичний аналіз 
основних підходів до визначення сутності і кри-
теріїв особистісної зрілості, уявлень зарубіжних 
та вітчизняних психологів щодо особистісної 
зрілості як результату та умови розвитку психо-
логічно здорової особистості виконаний у праці 
Г.І. Меднікової [1]. У праці В. Радула розглянуто 
особливості взаємовпливу соціального досвіду, со-
ціальної зрілості особистості та її акмеологічного 
розвитку, зроблено акцент на необхідності ціліс-
ного розвитку людини та поетапного формування 
її зрілості [4]. О.А. Лукасевич розглянула психо-
логічні особливості досягнення особистісної зрі-
лості студентами вищого навчального закладу [3].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Процес формування осо-
бистості студента-психолога як майбутнього 
кваліфікованого спеціаліста, його особистісних 
та професійних якостей викликає закономірну 
зацікавленість дослідників, педагогів-практи-
ків, персоналу освітніх закладів, що обумовлено 
зростанням соціальних очікувань щодо освіт-
нього процесу відповідних освітніх установ. Сту-
дентська молодь – це та соціальна група, яка 

несе в собі величезний потенціал майбутнього, 
саме їй незабаром головним чином належить ви-
значати долю країни. Навчання і виховання мо-
лоді є важливим засобом її соціального розвитку, 
способом залучення до майбутньої професійної 
діяльності. У зв'язку з цим проблема розвитку со-
ціальної зрілості студентської молоді набуває ви-
нятково важливого значення в діяльності вузу. 
Однак досліджень, присвячених формуванню 
особистісної зрілості недостатньо.

Для студентів-психологів важливим є не тіль-
ки оцінка освітнього рівня, а й показники со-
ціальної зрілості, що визначають професійних 
профіль молодого фахівця і його спрямованість 
у майбутній професійній діяльності. На жаль 
випуск студентів-психологів проводиться лише 
з оцінюванням знань, отриманих безпосередньо 
під час навчального процесу. На сьогодні недо-
статньою є практика дослідження рівня особис-
тісної зрілості серед студентів як випускників, 
так і старших курсів. 

метою статті є визначення рівня соціальної 
зрілості студентів ВНЗ як майбутніх фахівців 
шляхом емпіричного дослідження в середовищі 
студентів психологічному факультеті Львівсько-
го державного університету внутрішніх справ, 
проведення кореляційного аналізу отриманих 
результатів, визначення напрямків і перспек-
тиви подальших досліджень соціальної зрілості 
особистості.

Виклад основного матеріалу. Зрілість осо-
бистості це соціально і психологічно обумовле-
ний етап розвитку особистості, який традиційно 
відповідає за досягнення людиною рис самостій-
ності та самодостатності. Соціально зріла особис-
тість в змозі розуміти та внутрішньо сприйняти 
основні соціальні цінності, розуміти та усвідом-
лювати власні соціальні та громадянські права 
і обов'язки, ефективно засвоювати і сприймати 
загально соціальні та групові норми поведінки 
та співжиття, та критично розглядати та розу-
міти власний соціальний статус у суспільстві 
та професійному середовищі.

Досягнення особистісної зрілості, як в дзер-
калі, відображає постійний і достатньо трива-
лий у часі соціально-психологічний процес, що 
є поступовим рухом від структури індивідуаль-
ної мотивації, яка засновується на власних по-
требах, до структури, в якій головну роль мають 
цінності (поняття «потрібно» або «повинен»). Цей 
процес передбачає осмислення і прийняття за-
гально соціальних або групових норм і цінностей 
та прагнення використовувати та дотримуватись 
них в соціальній взаємодії, особливо в ситуаціях, 
коли особистості доводиться здійснювати соці-
ально-моральний вибір.

Особистісна зрілість не виступає в якості віко-
вої характеристики. Зріла особистість здатна до 
продуктивного та ефективного застосування сво-
їх особистісних можливостей, вона має здатність 
до саморегуляції.

У нашому дослідженні досягнення особистісної 
зрілості розглядається як складова частина ком-
плексу цілей процесу навчання і виховання у за-
кладах вищої освіти, тобто як розвиток комплексу 
особистісних якостей студента, яке може бути роз-
винене в процесі навчання, виховання і самовихо-
вання. З позиції підготовки фахівців у закладах 
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вищої освіти, особистісна зрілість може розгля-
датися як бажана мета професійного навчання 
і становлення студента як майбутнього фахівця. 
У професійній діяльності майбутніх фахівців зрі-
ла особистість задає стиль спілкування та відпо-
відним чином впливає на оточуючих людей, ще 
є обов’язковою функцією професійного психолога. 
Також ця особистість спроможна визначати і на-
правляти хід поді у своїй професійній кар’єрі.

Підходячи до психологічних категорій, що ви-
значають досягнення майбутнім фахівцем пси-
хологічного спрямування особистісної зрілості 
наведемо перелік таких рис: самоприйняття, са-
морегуляція, відповідальність, інтернальність; 
самоактуалізація, моральність, професійна ді-
яльність як сенс життя, самореалізація, пози-
тивна я-концепція; інтелектуальність; самостій-
ність; аутентичність; трансценденція, психічне 
здоров’я. Відповідно, встановивши рівень набут-
тя цих рис, можна констатувати досягнення осо-
бистістю відповідного рівня особистісної зрілості.

Загальновизнаних комплексних тестів, які 
мають змогу дати точні кількісні показники рів-
ня особистісної зрілості людини, немає. Проте 
для визначення такого рівня є окремі наукові 
розробки і тестові методики, спільне використан-
ня яких в психологічному дослідженні встанови-
ти рівень особистісної зрілості людини.

При проведенні дослідження рівня соціаль-
ної зрілості було застосоване поєднання вико-
ристання методик емпіричного психологічного 
дослідження к і методів статистичної обробки 
отриманих в результаті експерименту резуль-
татів. Порівняльний та кореляційний аналіз 
використовувались як обрані методи статистич-
ної математичної обробки отриманої інформа-
ції. Для порівняння результатів дослідження 
у двох і більше групах був застосований метод 
статистичного опрацювання даних. Відповідно 
кореляційний аналіз виявив взаємозв'язки між 
ознаками, що досліджувались емпірично до-
сліджуваними ознаками. Факторний аналіз ви-
ділених груп ознак, які взаємодіють між собою 
дозволив виділити найсуттєвіші змінні. Аналіз 
отриманих статистичних даних виконаний за до-
помогою програми SPSS 13.0. for Windows. 

Для того, щоб реалізувати мету дослідження 
та виконати визначені завдання було здійснено 
емпіричне дослідження в студентському середо-
вищі . на психологічному факультеті Львівського 
державного університету внутрішніх справ. У до-

слідженні брали участь студенти 3-4 курсів. За-
гальна вибірка досліджуваних складала 80 осіб.  
З них 26 особа чоловічої статі та 54 осіб жіночої 
статі. Вік досліджуваних 19-21 рік.

Для вивчення показників особистісної зрі-
лості у студентів-психологів використовувався 
опитувальник особистісної зрілості розроблений 
О.С.Штепою. Відповідно до цих результатів у до-
сліджуваних на рівні вище середнього розвинуті 
толерантність (М=6,93, SD=1,82), контактність 
(М=6,86, SD=1,41), самоприйняття (М=6,88, 
SD=1,63), автономність (М=6,80, SD=1,92), від-
повідальність (М=6,48, SD=1,91) та креативність 
(М=6,03, SD=1,86). Показники синергічності, 
глибинності переживань, життєвої філософії 
та децентрації були виражені на рівні нижче се-
реднього (див. таблицю 2). Зазначені показники 
та їх величина свідчать про наявність необхідно-
го рівня особистісної зрілості у студентів. Зазна-
чені показники характеризують досліджуваних, 
як відповідальних за свої вчинки, готовність ді-
яти згідно із загальними вимогами норм моралі 
та відповідати за свої вчинки перед самим со-
бою, іншими людьми та суспільством. У стосун-
ках з навколишніми виявляють готовність до 
співпраці, здатність підтримати, бути надійни-
ми у своїй справі, умінні довіряти собі, власним 
судженням, у відносній незалежності, спрямова-
ності на досягнення, позитивному ставленні до 
себе, в умінні враховувати минулий досвід і спів-
відносити його зі своїми планами на майбутнє, 
уміють самоорганізовуватись, мають власний 
погляд на світ бачити і реалізовувати власну 
життєву місію. Для досліджуваних характер-
ний високий рівень цілепокладання, розуміння 
особистісних цінностей, бачення себе джерелом 
подій власного життя, уміють досягати власні 
цілі використовуючи власні ресурси, у співпраці 
гнучко змінюють лідерську позицію на позицію 
помічника, не центрується на власній першості. 

Для вивчення показників мотивації до успіху 
у студентів використовувалася методика діагнос-
тики мотивації до успіху Т. Елерса. Виявлені 
статистичні показники шкали мотивації до успі-
ху за Т. Елерсом вказано у таблиці 2.

Відповідно до даних у цій таблиці середній по-
казник мотивації до успіху (М=17,28, SD=2,58), 
свідчить про наявність у студентів-психологів 
високої мотивації до успіху, що характеризує їх 
як осіб, здатних до середнього рівня ризику для 
досягнення бажаного результату, докладають 

Таблиця 1
Статистичні показники шкал опитувальника особистісної зрілості

мінімум максимум м 
Середнє

sD 
Стд. Відхил

Відповідальність 2,00 10,00 6,48 1,92
Децентрація 1,00 8,00 4,71 1,76
Глибинність переживань 1,00 24,00 5,75 3,19
Життєва філософія 1,00 10,00 5,23 1,78
Толерантність 3,00 10,00 6,93 1,82
Автономність 3,00 10,00 6,80 1,92
Контактність 4,00 10,00 6,86 1,41
Самоприйняття 4,00 10,00 6,88 1,63
Креативність 2,00 10,00 6,03 1,86
Синергічність 1,00 9,00 5,51 2,35
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максимум зусиль у власну діяльність, схильні 
орієнтуватися на власні сили, гнучко та напо-
легливо добиватися поставленої мети, вміють 
самоорганізовуватись у критичних ситуаціях, 
та знаходити вихід із них. Для повноцінного ви-
конання своїх обов’язків прагнуть постійно удо-
сконалювати та розвивати свої знання, вміння 
та навички, скеровують свої ресурси на побудо-
ву продуктивних соціальних міжособистісних 
відносин, у конфліктних ситуаціях стараються 
зрозуміти тачку зору і позицію свого партнера, 
та налагодити процес спілкування. Для вивчен-
ня перешкод у встановленні емоційних контак-
тів у психологів використовувалася методика ді-
агностики «перешкод» у встановленні емоційних 
контактів за В.В. Бойко.

Таблиця 3 вказує на особливості перешкод 
у встановленні емоційних контактів, середній 
показник цієї методики коливається в межах: 
М=6,01, SD=2,81, що свідчить, що інколи емоції 
можуть перешкоджати у щоденному спілкуван-
ні студентів-психологів, та на шляху досягнення 
цілей партнерів, але в більшості випадків, до-
сліджувані скеровують свої ресурси на побудову 
продуктивних міжособистісних відносин, і у кон-
фліктних ситуаціях стараються зрозуміти свого 
партнера та налагодити процес спілкування.

Для вивчення показників кар’єрних орієнта-
цій студентів використовувалася Анкета «Якорі 
кар’єри» Е. Шейна.

Відповідно до даних таблиці 5 найбільшу 
кількість балів досліджувані набрали за шка-
лами «Виклик» (М=8,3, SD=1, 89), «Стабільність 
роботи та місця проживання» (М=8,13, SD=1,66). 
Ці показники характеризують досліджуваних 
осіб, як людей, основними цінностями, яких є: 
конкуренція, перемога над іншими, вирішення 
складних проблем, подолання перешкод, такі 
люди можуть бути талановитими, займати висо-

кі посади, прагнуть реалізувати себе в професії, 
а також вказує на те, що серед них можуть бути 
люди, які не ризикують надмірно своїм статусом 
та надбаннями.

На середньому рівні у досліджуваних були 
показники професійної компетентності (М=7,83, 
SD=1,51), менеджменту (М=6,41, SD=1,58), авто-
номії (М=6,8, SD=1,49), слугування добру (М=7,86, 
SD=1,38) та інтеграції стилів життя (М=6,55, 
SD=1,51), цей факт свідчить про те, що досліджу-
вані прагнуть досягати успіху у діяльності, стати 
майстрами у своїй роботі, виконують свою роботу 
у межах своєї компетентності, наявність таких 
цінностей як: робота з людьми, слугування люд-
ству, завжди орієнтуються на кінцевий резуль-
тат. Найменшу кількість балів студенти набрали 
за шкалою підприємництво (М=5,31, SD=1,47), 
що ще раз підкреслює прагнення до стабільності 
та відсутність готовності до ризику.

З таблиці 4 бачимо, що досліджувані найбіль-
шу кількість балів набрали за такими шкала-
ми, як: «виклик», «стабільність роботи та місця 
проживання», що характеризує їх, як людей, які 
прагнуть займати високі посади, реалізувати 
себе в професійній діяльності, вдосконалювати 
свої вміння та навички, а також дані показники 
вказують на те, що досліджувані не будуть ризи-
кувати надмірно своїм статусом та надбаннями, 
тобто для них важливими є стабільність та впев-
неність. Також слід зазначити, що основними 
цінностями, якими керуються досліджувані 
є конкуренція, перемога над іншими, вирішення 
складних проблем, подолання перешкод.

На середньому рівні у досліджуваних були 
показники професійної компетентності, менедж-
менту, автономії, слугування добру, та інтеграції 
стилів життя цей факт свідчить про те, що дослі-
джувані прагнуть досягати успіху у діяльності, 
стати майстрами у своїй роботі,виконують свою 

Таблиця 2
Статистичні показники шкали  

мотивації до успіху за Т. елерсом

мінімум максимум м 
Середнє

sD 
Стд. Відхил

Мотивація до успіху Елерс 1 10,00 2 21,00 17,28 2,58

Таблиця 3
Статистичні показники шкали бар’єрів у встановленні емоційних контактів за В.бойко

мінімум максимум м 
Середнє

sD 
Стд. Відхил

Бар’єри у встановленні 
емоційних контактів 1,00 13,00 6,012 2,81

Таблиця 4
Статистичні показники анкети «якір кар’єри»

мінімум максимум м 
Середнє

sD 
Стд. Відхил

Професійна компетентність 5,00 10,00 7,83 1,51
Менеджмент 1,00 9,00 6,41 1,58
Автономія 3,00 10,00 6,80 1,49
Стабільність роботи та місця проживання 4,00 10,00 8,13 1,66
Слугування добру 4,00 10,00 7,86 1,38
Виклик 2,00 10,00 8,30 1,89
Інтеграція стилів життя 3,00 10,00 6,55 1,51
Підприємництво 2,00 9,00 5,31 1,47
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роботу у межах своєї компетентності, завжди 
орієнтуються на кінцевий результат, ефективно 
розподіляють сій час, для того, щоб вчасно вико-
нувати поставленні завдання.

Найменшу кількість балів студенти набрали 
за шкалою підприємництво, що ще раз підкрес-
лює прагнення до стабільності та впевненості.

Відповідно до результатів кореляційного ана-
лізу виявлено такі показники. Шкала «відпові-
дальність» позитивно корелює зі шкалою «профе-
сійна компетентність» (r=0,28; p≤0,05), тобто чим 
більша відповідальність у працівника, тим ви-
щий рівень його професійної компетентності, зі 
шкалою «автономія» (r=0,27; p≤0,05) та «виклик» 
(r=0,28; p≤0,05).

Ці результати свідчать на користь характерис-
тики людини, як відповідальної за свої вчинки 
перед самим собою, іншими людьми та суспіль-
ством, усвідомлення і переживання нею своїх 
обов’язків, загальних норм моралі, розумінням 
і прийняттям їхньої особистісної, групової і сус-
пільної необхідності. У стосунках з навколишні-
ми виявляється ефективна взаємодія, готовність 
до співпраці, здатність підтримати, про що свід-
чить високий показник за шкалою професійна 
компетентність, що характеризується наявністю 
здібностей у визначеній сфері, наприклад пра-
цівники правоохоронних органів, які прагнуть 
досягти значних професійних успіхів, стати май-
страми своєї справи. Вони не намагаються управ-
ляти іншими людьми, виконують свою роботу 
в рамках професійної компетентності, керують-
ся такими цінностями, як: перемога, вирішення 
складних питань, подолання перешкод.

Існує прямо-пропорційний кореляційний 
зв’язок між «децентрацією та синергічністю» 
(r=0,33; p≤0,05). Прямо-пропорційний кореляцій-
ний зв’язок означає, що зі зростанням показни-
ків за шкалою «децентрація» зростають показни-
ки шкали «синергічність», отже дані показники 
свідчить, про те, що досліджувані прагнуть бути 
різним, залишаючись при цьому самими собою, 
у подоланні егоцентризму, умінні поглянути на 
речі та явища з різних боків, у розумінні і при-
йнятті того, що інші можуть сприймати щось по-
іншому, умінні скоординувати свій погляд і свої 
дії з уявленнями і діями іншої людини, прагнуть 
налагоджувати спілкування з людьми, навіть, 
якщо відбувається зіткнення суперечливих по-
глядів. Завдяки синергічності людина може усві-
домити своє місце, призначення у суспільному 
житті, тобто стати особистістю.

Також виявлено прямо-пропорційний коре-
ляційний зв’язокміж «глибинністю переживань» 
та «інтеграцією життєвих стилів» (r=0,28; p≤0,05). 
Прямо-пропорційний кореляційний зв’язок 
означає, що зі зростанням показників за шкалою 
«глибинність переживань» зростають показники 
шкали «інтеграція стилів життя»,що свідчить про 
те, що досліджувані прагнуть об’єднувати різні 
сторони свого життя, пізнавати краще світ, ото-
чуючих, здобувати нові знання, вчитись новому, 
самовдосконалюватись у професійній діяльності.

Виявлено прямо пропорційний кореляційний 
зв’язок поміж «контактністю» і «інтеграцією сти-
лів життя» (r=0,32; p≤0,05). Це пояснюється на-
явністю у людей, які мають високі показники по 
цій шкалі, як здатність бути щирими у спілку-

ванні зі значущими людьми, виражена комуні-
кативна готовність до налагодження взаємовід-
носин. Також, однією з головних характеристик 
контактності особистості є те, що вона сприймає 
оточуючих з симпатією і викликає симпатію до 
себе, емпатійність, тобто здатність проникати 
в емоційну сферу, розуміти людину. Високі по-
казники свідчать про наявність у досліджува-
них домінуючих настанов контактності, а саме: 
настанови на співпрацю і діалог, що забезпечує 
цілковите взаєморозуміння між самими праців-
никами організації і поза її межами. Саме ди-
ференційовані, міцні, усвідомлювані, позитивні, 
розвиваючі, спрямовані на людей стосунки, ви-
сокий рівень розвитку здібностей до розуміння 
іншої людини, внутрішня мотивація для ефек-
тивної діяльності, психологічна проникливість, 
впевненість, сміливість,дають можливість пра-
цівникам об’єднувати різні сторони свого життя.

Між шкалою «синергічність» та «перешкодами 
у встановленні емоційних контактів», виявлено 
обернено кореляційний зв’язок (r=-0,32; p≤0,05). 

Обернений кореляційний зв’язок означає, що 
зі зниженням показників за шкалою «перешко-
ди у встановленні емоційних контактів» зроста-
ють показники шкали «синергічність», можливо 
тому, що завдяки своїй внутрішній єдності, несу-
перечливості своїх цінностей, ефективному вста-
новленню контактів з оточуючими, гармонійно-
му сприйманні себе та оточуючих, досліджувані 
уміють контролювати свої емоції, що не приво-
дить до конфліктних ситуацій.

Виявлено прямо-пропорційний кореляційний 
зв’язок поміж «професійною компетентністю» 
та «автономією»(r=0,32; p≤0,05), що свідчить про 
бажання досліджуваних досягати професійних 
успіхів, вдосконалюватись у своїй діяльності, 
опановувати новими технологіями у роботі, бути 
майстрами своєї справи.

Шкала менеджмент позитивно, прямо-пропо-
рційно корелює зі шкалами «підприємництвом» 
(r=0,38; p≤0,05) та «автономією» (r=0,47; p≤0,05), 
що характеризує досліджених, як націлених на 
посаду, яка пов’язана з кар’єрним ростом, само-
вдосконаленням.

Також виявлено прямо-пропорційний коре-
ляційний зв’язок між слугуванням добру та ін-
тегрованістю стилів життя (r=0,28; p≤0,05), що 
свідчить про те, чим збалансованіше поєднують-
ся різні частини життя людини, тим у більшій 
мірі вона прагне працювати на суспільне благо, 
допомагати іншим.

Висновки і пропозиції. Отже, в результаті 
проведеного емпіричного дослідження отримано 
і проаналізовано дані експерименту, результати 
дослідження наступні. 

У досліджуваних виявлено середній рівень 
показників особистісної зрілості, характеризує 
студентів, як толерантних, незалежних, відпові-
дальних, що є дуже важливим показником вихо-
ваності людини, яка виявляє готовність до співп-
раці, є надійною у своїй справі, розподіляє свої 
ресурси так, щоб досягнути бажаного результа-
ту, якщо необхідно змінює лідерську позицію на 
позицію помічника, не центруються на власній 
першості, що підтверджує висунуту нами гіпоте-
зу, що у студентів-психологів переважає середній 
рівень особистісної зрілості.
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За опрацюванням результатів виявлено такі 
кореляційні зв’язки між шкалами «контактніс-
тю» і «інтеграцією стилів життя», що характе-
ризує досліджуваних, як здатних бути щирими 
у спілкуванні, виражена комунікативна готов-
ність до налагодження взаємовідносин. Дослі-
джувані позитивно відносяться до себе та оточу-
ючих, поважають думку свого співрозмовника, 
уміють контролювати свої емоції, що не приво-
дить до конфліктних ситуацій, про, що свідчить 
обернено кореляційний зв’язок між шкалами 
«синергічність» та «перешкодами у встановлен-
ні емоційних контактів». Виявлено прямо-про-
порційний кореляційний зв’язок між «профе-
сійною компетентністю» та «автономією», тобто 
досліджувані прагнуть досягати професійних 
успіхів, вдосконалюватись у своїй діяльності, 
опановувати новими технологіями у роботі, бути 

майстрами своєї справи. Також виявлено прямо-
пропорційний кореляційний зв’язок між шкали 
«слугування добру» та «інтеграція стилів життя», 
що свідчить про те, чим збалансованіше поєдну-
ються різні частини життя людини.

Подальші напрямки досліджень передбача-
ють продовження емпіричних досліджень рівня 
особистісної зрілості в молодіжному середовищі 
та визначення психологічних чинників її фор-
мування. Результати, які отримані в результаті 
проведення досліджень особистісної зрілості до-
зволять формувати освітні та виховні технології, 
які є базою комплексної підготовки майбутнього 
фахівця у сфері практичної психології. Водночас 
потребує розширення база емпіричного дослід-
ження соціальної зрілості особистості, а також 
потреба проведення таких практичних дослід-
жень у молодіжному середовищі.
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