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РОЛЬ ІМПЛІЦИТНИХ ТЕОРІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПСИХІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

Анотація. У статті представлено аналіз змісту понять «адаптаційний потенціал особистості», «психічна 
саморегуляція» «імпліцитні теорії», теоретично обґрунтовано можливість розгляду особливостей імпліцит-
них уявлень людини про інтелект та особистість у якості важливих предикторів забезпечення психічної 
саморегуляції та адаптаційного потенціалу особистості. Теоретичний аналіз наукових джерел дозволив 
зробити припущення про те, що прийняття інкрементальних імпліцитних теорій сприяє позитивному 
мисленню людини та її успішному функціонуванню в соціумі. Наведено результати проведеного емпі-
ричного дослідження для з’ясування характеру взаємозв’язків між імпліцитними уявленнями (теоріями) 
людей та особливостями їх базисних життєвих переконань, самоорганізації діяльності, формально-дина-
мічних і якісних ознак адаптивності, показників психологічного благополуччя особистості. Результати 
підтверджують гіпотезу стосовно того, що схильність до інкрементальних уявлень про інтелект і особис-
тість можуть розглядатися в якості важливих факторів (предикторів) підвищення рівня психічної само-
регуляції та адаптаційного потенціалу особистості.
Ключові слова: імпліцитні теорії особистості та інтелекту, інкрементальна імпліцитна теорія, психічна 
саморегуляція, адаптаційний потенціал, психологічне благополуччя.
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THE ROLE OF IMPLICIT THEORIES IN THE PROVIDING MENTAL SELF-REGULATION 
OF ACTIVITY AND ADAPTATION POTENTIAL OF PERSONALITY 

Summary. The problem of implicit theory and personal adaptive potential has been researched in the works 
by C. Dweck, K. Fomenko, D. Leontiev, A. Maklakov, O. Sannikova & O. Kuznietsova et al. This research is 
aimed to investigate the interrelation between incremental implicit theories of intelligence and personality 
and psychological adaptive potential of personality. Applied psychodiagnostic techniques: “Structural Compo-
sition of Personal Adaptability” (Sannikova, Kuznetsova, 2017); C. Dweck's implicit theories of intelligence and 
personality questionnaire (adapted by T.V. Kornilova), the Scale of basic beliefs (R. Yanov-Bulman, adapted 
by M.A. Padun and A.V. Kotelnikova); the questionnaire of self-organization of activity (adapted by E.Y. Man-
drykova); the Ryff Scales of Psychological Well-being (adapted by T.D. Shevelenkova & T.P. Fesenko). The 
sample included 80 testers, aged from 17 to 60. The results of the empirical research were processed with the 
help of r-Pearson criterion for the correlation detection and multiple regression analysis. The results of the 
empirical research finds out the nature of the relationship between the implicit ideas (theories) of intelligence 
and personality of the subjects and their adaptive potential. The results confirm the hypothesis that acceptance 
of the theories of “enriched” intelligence and personality is accompanied by more pronounced indicators of so-
cio-psychological adaptation. In the practical application of the results will be efficient correction of individual's 
expectations systems regarding to the positive results of their activity and training internal cognitive charac-
teristics, which will cause higher level of individual's self-efficacy and psychological well-being. This will in-
crease adaptive capacity in difficult life circumstances and will improve significantly the process of counseling.
Keywords: implicit theory of personality, implicit theory of intelligence, entity implicit theory, mental self-
regulation of activity, psychological adaptive potential, psychological well-being.

Постановка проблеми. Для успішного 
функціонування та розвитку в постійно 

змінюваних умовах людина змушена адаптувати-
ся та ефективно регулювати власну життєдіяль-
ність. Отже не викликає подиву підвищена увага 
сучасних дослідників до проблем психічної само-
регуляції та адаптаційного потенціалу особис-
тості. Неабиякий вплив на життєдіяльність осо-
бистості, зокрема на її сприйняття та розуміння 
себе й оточуючих, на взаємовідносини з іншими, 
здійснюють імпліцитні теорії (імпліцитні уявлен-
ня) – суб’єктивні пояснювальні схеми, основна 
мета яких полягає у побудові цілісної картини 
світу. Від того, як ці схеми сформовані залежить 
емоційний стан людини, її відношення до подій, 
що відбуваються в житті, до оточуючих тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Адаптаційний потенціал – це системна власти-
вість особистості, що обумовлює характер про-

тікання адаптації до змін умов навколишнього 
середовища, а також визначає межі адаптивних 
можливостей особистості. На формування адап-
таційного потенціалу впливає ціла низка психо-
логічних особливостей особистості людини. Згідно 
з концепцією адаптаційного потенціалу особис-
тості, яку запропонував визнаний фахівець в цій 
галузі досліджень А.Г. Маклаков, можна виді-
лити в структурі даного феномену такі характе-
ристики: нервово-психічну стійкість, рівень роз-
витку якої забезпечує толерантність до стресу; 
самооцінку особистості, що є ядром саморегуляції 
і визначає ступінь адекватності сприйняття умов 
діяльності та своїх можливостей; відчуття соці-
альної підтримки, що обумовлює почуття власної 
значущості для оточуючих; рівень конфліктності 
особистості; досвід соціального спілкування [5]. 
Даний підхід є актуальним та важливим в руслі 
психологічних досліджень феномену адаптації, 
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адже саме він підкреслює вагоме значення психо-
логічних факторів в процесі гармонійного присто-
сування до впливів навколишнього середовища.

Варто відзначити дослідження Ф.Б. Березіна 
щодо феномену адаптації. На його думку, адапта-
ція – це процес не лише збереження фізіологічно-
го, але і психічного гомеостазу, тобто оптимальна 
постійна взаємодія людини з навколишнім серед-
овищем і установка найбільш ефективної відпо-
відності між фізіологічними і психологічними 
факторами в процесі формування відносно ста-
більних психофізіологічних відношень [1].

Подальші дослідження розширили уявлення 
про феномен адаптаційного потенціалу і зумови-
ли виникнення споріднених понять. Так, Д.О. Ле-
онтьєв [4] визначає «особистісний потенціал» як 
базову індивідуальну характеристику, як стри-
жень особистості, який є інтегральною характе-
ристикою рівня особистісної зрілості, відображає 
міру подолання особистістю заданих обставин, 
в кінцевому рахунку, подолання особистістю са-
мої себе, а також міру прикладених нею зусиль по 
роботі над собою і над обставинами свого життя.

С.Т. Посохова припускає, що до адаптаційно-
го потенціалу закладена латентність адаптацій-
них здібностей, своєчасність й вектор реалізації 
яких залежить від активності особистості. Осо-
бистісний адаптаційний потенціал включає біо-
пластичний, біографічний, психічний та особис-
тісно-регуляторний компоненти [6]. 

Українські дослідниці О.П. Саннікова та  
О.В. Кузнєцова описали комплекс формально-
динамічних і якісних характеристик адаптив-
ності особистості та виділили три основних ком-
поненти психічної адаптивності (когнітивний, 
емоційно-мотиваційний, поведінковий) [7].

Володіння навичками довільної саморегуляції 
свідчить про можливості й уміння людини усві-
домлювати свої цілі, будувати систему дій, спря-
мованих на досягнення цих цілей, моделювати 
умови середовища для оптимального вирішення 
проблем, контролювати, коригувати програму дій 
в залежності від ситуацій, що складаються. Фор-
мування єдиної для безлічі різних діяльностей 
системи саморегуляції дозволяє підготувати лю-
дину в майбутньому до змін поведінки у ситуаці-
ях, що схильні до трансформації, адаптації до по-
стійно мінливих умов діяльності. При наявності 
і вдосконаленні у людини системи саморегуляції 
виникає тенденція до усвідомленого прояву і ро-
зуміння себе як суб'єкта діяльності, в результаті 
чого зменшується конфліктність, підвищується 
впевненість в собі, поліпшується самопочуття.

В руслі дослідження даної проблематики пра-
цює сучасний дослідник П.Р. Галузо. Так, у своїй 
роботі він доводить, що існує взаємозв'язок між за-
гальним рівнем особистісної усвідомленої регуляції 
навчальної діяльності та імпліцитними теоріями 
«нарощуваного інтелекту» [2]. Цей взаємозв'язок 
є підтвердженням складної структурної та змістов-
ної організації саморегуляції суб'єкта навчальної 
діяльності, що включає в себе як регуляторні про-
цеси свідомості, так і життєві уявлення про можли-
вості розвитку інтелекту і професіоналізації в про-
цесі навчання у вузі. Прийняття імпліцитної теорії 
«нарощуваного інтелекту» впливає на рівень функ-
ціональної дієвості в індивідуальних системах осо-
бистісної усвідомленої регуляції навчальної діяль-

ності, розуміння життєвого сенсу, цілепокладання, 
моделювання та контролю навчальної діяльності. 

Ще одна сучасна дослідниця Н.С. Захарова, на-
голошує, що основою для розкриття особливостей 
адаптації людини є система суб'єктно-особистісного 
потенціалу, що включає чотири складові: саморе-
гуляцію, імпліцитні теорії особистості та інтелекту, 
локус контролю та самоактуалізацію [3].

Існуючі у кожної людини переконання (імплі-
цитні теорії) щодо власної особистості та інтелекту 
можуть здійснювати неабиякий вплив на загаль-
ний процес становлення та розвитку особистості. 
Наприклад, представники інкрементальної імп-
ліцитної теорії особистості вважають, що в про-
цесі спілкування з іншими людина розвивається 
і є суб’єктом свого особистісного розвитку. Нато-
мість, з позиції стабільної імпліцитної теорії, осо-
бистість є незмінною впродовж всього життя [9]. 
Дещо подібними є уявлення особистості про влас-
ний інтелект. Зокрема ті, хто вважають власні ін-
телектуальні здібності стабільними та незмінни-
ми, схильні до постановки результативних цілей, 
тобто, для них важливими є лише сам результат, а 
також позитивна оцінка своїх умінь з боку оточую-
чих. Натомість ті особистості, які припускають, що 
їх здібності піддаються покращенню і тренуванню, 
схильні ставити перед собою пізнавальні цілі, тоб-
то вони прагнуть покращити свою компетентність. 

Поняття імпліцитних теорій було запропоно-
вано в психології американськими дослідниками 
Дж. Брунером і Р. Тагіурі [8]. Спочатку об'єктом 
досліджень науковців стали імпліцитні теорії 
особистості як сукупність звичайних знань про 
психологію людини. Базою для їх вивчення ста-
ла теорія особистісних конструктів Дж. Келлі.  
За своєю сутністю імпліцитні теорії виконують 
регулятивну та прогностичну функції, лежать 
в основі стереотипізації, каузальної атрибуції 
та інших феноменів міжособистісного сприйман-
ня. Таким чином, імпліцитні уявлення розгляда-
ються як важливе підґрунтя картини світу люди-
ни та значно впливають на її самосвідомість.

Одним з найбільш відомих підходів до проб-
леми імпліцитних теорій є соціально-когнітивна 
теорія К.С. Двек. В своїх роботах американська 
дослідниця аналізує чому люди досягають успі-
ху і як можна цьому сприяти. На думку вченої, 
головну роль тут відіграють переконання та уяв-
лення людини. Наприклад, уявлення суб’єкта 
про власний інтелект має важливе значення для 
мотивації, спрямованої на досягнення. К.С. Двек 
підкреслює, що переконання мають значення, 
їх можна змінити, а разом із ними і особистість. 
Переконання людини включають її ментальні 
репрезентації про сутність і функціонування Я, 
взаємостосунки особистості та її світ [9].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Отже, на основі теоре-
тичного аналізу наукової літератури ми можемо 
стверджувати, що імпліцитні теорії виступають 
важливою передумовою забезпечення ефективної 
психічної саморегуляції життєдіяльності особис-
тості та можуть розглядатися у контексті розвитку 
особистісного адаптаційного потенціалу. Інкре-
ментальні імпліцитні уявлення сприяють підви-
щенню рівня саморегуляції діяльності та відігра-
ють важливу роль у зумовленні здатності людини 
адаптуватися в мінливих умовах життєдіяльнос-
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ті. Не зважаючи на певні наукові напрацювання 
зарубіжних та вітчизняних дослідників з приво-
ду проблеми взаємозв’язків імпліцитних уявлень 
людини з успішністю саморегуляції діяльності 
та адаптивністю, до цього часу немає чіткої відпо-
віді на питання стосовно ролі суб’єктивних пере-
конань про особистість та інтелект у формуванні 
адаптаційного потенціалу особистості.

Метою даної статті є виклад результатів 
емпіричного дослідження, яке проводилось для 
перевірки припущення про те, що імпліцитні те-
орії можуть виступати в якості важливих пред-
икторів ефективності психічної саморегуляції 
та адаптаційного потенціалу особистості.

Виклад основного матеріалу. В емпірич-
ному дослідженні взяло участь 80 осіб. Вибірку 
склали мешканці Львівської, Київської, Дніпро-
петровської та Запорізької областей. Вік дослі-
джуваних – від 17 до 60 років.

Психодіагностичні методики дослідження: 
опитувальник імпліцитних теорій і цілей на-
вчання К. Двек (в модифікації Т.В. Корніло-
вої та С.Д. Смірнова); Шкала базисних переко-
нань (Р. Янов-Бульмана, в адаптації М.А. Падун 
та А.В. Котельникової); Опитувальник самооргані-
зації діяльності (адаптований Є.Ю. Мандриковою); 
Тест-опитувальник діагностики формально-дина-
мічних і якісних ознак адаптивності (О.П. Санні-
кова, О.В. Кузнєцова, 2005); Шкала позитивного 
афекту і негативного афекту (в адаптації Є.М. Оси-
на); Шкала психологічного благополуччя К. Ріфф 
(в адаптації Т.Д. Шевеленкової та Т.П. Фесенко).

Обробка результатів емпіричного досліджен-
ня була проведена за допомогою коефіцієнту 
кореляції r-Пірсона; процедури множинного ре-
гресійного аналізу для прогнозування загально-
го показника адаптивності особистості на основі 
показників імпліцитних теорій.

Результати розрахунків коефіцієнтів кореля-
ції між рівнем схильності досліджуваних до пев-

ного типу імпліцитних теорій (ІТ) та самооргані-
зацією діяльності (наполегливість, орієнтація на 
теперішнє, планомірність, самоорганізація, фік-
сація, цілеспрямованість, загальний показник 
самоорганізації) представлені в таблиці 1.

Виходячи з отриманих результатів, можемо 
зробити висновок, що загальний показник само-
організації має статистично значущий позитив-
ний зв’язок зі схильністю до прийняття імпліцит-
ної теорії «нарощуваного» інтелекту (r=0,255).

В ході дослідження ми також перевірили на-
явність значущих кореляційних зв’язків між по-
казниками імпліцитних теорій інтелекту й осо-
бистості та показниками базисних переконань 
особистості (таблиця 2).

Прийняття імпліцитної теорії «збагачуваної» 
особистості має позитивний кореляційний зв'язок 
із показником доброзичливості світу (r=0,230). 
Щодо показнику прийняття імпліцитної теорії 
«нарощуваного» інтелекту, тут виявлені пози-
тивні зв’язки з такими компонентами базисних 
переконань, як удача (r=0,249) та переконання 
про контроль (r=0,223). 

Звернемося до результатів встановлення ко-
реляційних зв’язків між показниками прийнят-
тя імпліцитних теорій інтелекту й особистості 
та показниками формально-динамічних і якіс-
них ознак адаптивності (таблиця 3). 

Виходячи з отриманих результатів, можна за-
значити, що показники імпліцитних теорій «на-
рощуваного» інтелекту (r=0,376) та «збагачуваної» 
особистості (r=0,293) мають позитивні статистично 
значущі кореляційні зв’язки із загальним показ-
ником адаптивності (ЗПА). Також схильність до 
інкрементальних імпліцитних теорій позитивно 
пов’язана з такими компонентами адаптивності 
особистості: широта охоплення сигналів соціуму 
(ШОСС), легкість розпізнавання та ієрархізації 
сигналів соціума (ЛІСС), точність орієнтації в со-
ціальних очікуваннях (ТОСО), стійкість емоцій-

Таблиця 1
Характер кореляційних зв’язків між показниками імпліцитних теорій  

інтелекту й особистості та самоорганізацією діяльності
Показники самоорганізації 

діяльності ІТ «нарощуваного» інтелекту ІТ «збагачуваної» особистості

Наполегливість 0,160 0,172
Орієнтація на теперішнє 0,054 0,118
Планомірність 0,190 0,123
Самоорганізація 0,064 0,083
Фіксація 0,117 -0,087
Цілеспрямованість 0,154 0,032
Загальник показник самоорганізації 0,255* 0,137

Примітка: * – статистично значущі зв’язки на рівні p≤0,05. 

Таблиця 2
Характер кореляційних зв’язків між показниками імпліцитних теорій  

інтелекту й особистості та показниками базисних переконань особистості
Показники ІТ «нарощуваного» інтелекту ІТ «збагачуваної» особистості

Доброзичливість світу 0,122 0,230*
Справедливість 0,055 0,063
Образ «Я» 0,141 0,133
Удача 0,249* 0,102
Переконання про контроль 0,223* 0,115

Примітка: * – статистично значущі зв’язки на рівні p≤0,05.
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ного переживання (СЕП), готовність змінюватись 
(ГЗ), готовність до здійснення конструктивних 
дій, спрямованих на досягнення мети (ГДМ); го-
товність до здійснення конструктивних дій, спря-
мованих на подолання невдач (ДПН).

Звернемося до встановлення кореляційних 
зв’язків між показниками імпліцитних теорій 
та показниками психологічного благополуччя 
і його складовими компонентами, а також показ-
никами прояву позитивних та негативних емо-
цій в житті людини (таблиця 4).

Виходячи з отриманих результатів можна за-
значити, що імпліцитна теорія «збагачуваної» осо-
бистості має статистично значущий позитивний 
кореляційний зв’язок із загальним показником 
психологічного благополуччя, а також такими 
його складовими компонентами як позитивні від-
ношення, автономія, самоприйняття. Кореляцій-
ний зв’язок між показниками імпліцитної теорії 
«нарощуваного» інтелекту та загальним показ-
ником психологічного благополуччя не досягає 
статистичної значущості, однак, були встановлені 
позитивні кореляційні зв’язки з такими компо-
нентами благополуччя, як позитивні відношення, 
цілі в житті, самоприйняття.

З огляду на отримані позитивні статистично зна-
чущі кореляційні зв’язки вважаємо доцільним по-
будову кореляційно-регресійної моделі для оцінки 
можливостей прогнозування загальних показни-
ків адаптивності особистості на основі її показників 

схильності до імпліцитних теорій «нарощуваного» 
інтелекту і «збагачувальної» особистості. Статистич-
на обробка результатів було реалізована за допомо-
гою лінійного множинного регресійного аналізу.

Незалежними змінними (предикторами) було 
обрано показники імпліцитних теорій «нарощу-
ваного» інтелекту і «збагачувальної» особистості 
за методикою К. Двек. Залежною змінною є за-
гальний показник адаптивності особистості.

За результатами статистичної обробки було 
побудовано однофакторну кореляційно-регресій-
ну модель адаптивності особистості:

Загальний показник адаптивності 
особистості = 22,64 + 0,38 * прийняття 

теорії «нарощуваного» інтелекту 
Результати регресійної статистики наведено 

в табл. 5, загальна характеристика побудованої 
кореляційно-регресійної моделі представлена 
в табл. 6.

Величина коефіцієнту множинної кореляції для 
побудованої моделі стресостійкості дорівнює 0,376, 
виділений фактор (прийняття теорії «нарощува-
ного» інтелекту) корелює позитивно. Стандартний 
коефіцієнт регресії відображає відносний ступінь 
впливу фактору – предиктору: для змінної «При-
йняття теорії «нарощуваного» інтелекту» р = 0,376.

Значення R-квадрату (коефіцієнту детерміна-
ції) дорівнює 0,141. Це значить, що частка дис-
персії результату Y (загального показника адап-
тивності), пояснена регресією, складає 14,1%. 

Таблиця 3
Характер кореляційних зв’язків між показниками імпліцитних теорій  

та формально-динамічних і якісних ознак адаптивності
Показники адаптивності ІТ «нарощуваного» інтелекту ІТ «збагачуваної» особистості

ШОСС 0,320** 0,147
ЛІСС 0,323** 0,245*
ТОСО 0,311** 0,312**
СЕП 0,287** 0,194
ГЗ 0,284* 0,234*

ДПН 0,219 0,275*
ГДМ 0,245* 0,171
СЗЗ 0,124 0,145
ЗПА 0,376** 0,293**

Примітка: * – статистично значущі зв’язки на рівні p≤0,05
   ** – статистично значущі зв’язки на рівні p≤0,01

Таблиця 4
Характер кореляційних зв’язків між показниками  

імпліцитних теорій інтелекту й особистості та показниками  
психологічного благополуччя, позитивного і негативного афектів

Показники ІТ «нарощуваного» інтелекту ІТ «збагачуваної» особистості
Позитивні відношення 0,231* 0,311**
Автономія 0,136 0,238*
Керування середовищем 0,127 0,133
Особистісне зростання 0,074 0,051
Цілі в житті 0,223* 0,136
Самоприйняття 0,231* 0,245*
Психологічне благополуччя 0,194 0,221*
Позитивний афект 0,215 0,191
Негативний афект -0,160 -0,124

Примітка. * – статистично значущі зв’язки на рівні p≤0,05 
   ** – статистично значущі зв’язки на рівні p≤0,01 
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Розрахована регресійна модель є значущою за 
критерієм F-Фішера (F=12,843, р = 0,001).

Отже, за результатами регресійного аналізу 
з’являється можливість прогнозування рівня ви-
раженості адаптаційного потенціалу особистості 
на основі показників її імпліцитних теорій.

Висновки і пропозиції. За результатами те-
оретичного аналізу та емпіричного дослідження 
встановлено, що такі особистісні конструкти як 
імпліцитні теорії виступають в якості важливих 
факторів (предикторів) забезпечення психічної 

саморегуляції та адаптаційного потенціалу осо-
бистості. Психологічна робота, спрямована на 
зміну імпліцитних компонентів самосвідомості 
особистості, може стати ефективним ресурсом 
підвищення адаптаційного потенціалу людини. 
Сприяння розвитку самосвідомості, суб’єктної 
активності, формування інкрементальних імплі-
цитних уявлень про власну особистість та інте-
лект може знизити ризик дезадаптивних проявів 
у життєдіяльності людини та значно підвищити 
її суб’єктивне благополуччя.

Таблиця 5
Регресійна статистика для однофакторної моделі адаптивності особистості

Показники Розраховане значення
Множинний R 0,376
R-квадрат 0,141
Нормований R-квадрат 0,130
Стандартна похибка 5,255

Таблиця 6
Характеристика кореляційно-регресійних зв’язків між фактором та результативним 

показником для однофакторної моделі адаптивності особистості
Показники Коефіцієнти регресії t-критерій Стьюдента Р-значення

Прийняття теорії «нарощуваного» 
інтелекту 0,376 3,584 0,001
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