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Ш и бр ук  О.В.
Самооцінка та рівень домагань у структу рі Я -концепції курсантів

Шибрук Оксана Вячеславівна, психолог сектору психологічного забезпечення 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна

Анотація. В статті представлена роль самооцінки та рівня домагань у структурі Я-концепції. Запропоноване теоретичне 
обгрунтування самооцінки та рівня домагань. Визначено, що особистість сприймає, зокрема, себе та свої стосунки з людьми 
і ставлення до явищ свого оточення так, щоб це відповідало її Я-структурі. Ставлення до світу і оточуючих, здатність прий
мати самостійні рішення, чинити вільні і відповідальні дії визначаються характером уявлень індивіда про себе. У зв'язку з 
цим формування адекватного Я-образу вважається одним з найважливіших завдань у процесі розвитку гармонійної особис
тості професіонала. Як структурний компонент Я-концепції самооцінка характеризується передусім, відмінністю між реаль
ним та ідеальним Я, до якого суб'єкт прагне. Основними вимірами самооцінки є: ступінь її  адекватності, висота та міра її 
стійкості. Вказано, що від правильності самооцінки своїх можливостей залежить рівень домагань особистості. Рівень дома
гань суттєво залежить від образу Я, зокрема Я-ідеального (відповідно до образу себе в майбутньому людина ставить за
вдання досягнути цього образу). Самооцінка особистістю своїх якостей визначає оцінку можливостей в досягненні цілей в 
різних сферах поведінки і діяльності. Виявлено, що при гармонійному поєднанні самооцінки та рівня домагань може фор
муватися збалансована особистість, з позитивною Я-концепціеї, а при розбіжності цих параметрів - дискомфорт, що викли
кає підвищення тривожності. Курсант із заниженим рівнем, зустрівшись із новими завданнями, переживає невпевненість, 
тривогу, боїться втратити свій авторитет, а тому намагається відмовитися від них, тому й не використовує свої потенційні 
можливості. І Іри завищеному рівні домагань індивід береться вирішувати непосильні проблеми, а тому часто зазнає невдач. 
Проведено дослідження у якому, встановлено, що є багато курсантів із відповідною самооцінкою і рівнем домагань, що є 
сприятливим показником для формування майбутніх професіоналів, але виявлено значну кількість осіб, яких необхідно 
спрямувати на реальну оцінку себе і різноманітних труднощів.

Ключові слова: самооцінка, рівень домагань, рівень диференціації, Я-концепція, самореалізація

Вступ. Самооцінка виступає одним із найважливіших 
компонентів структури Я-концепції особистості та 
водночас є одним із основних джерел її створення. Уя
влення індивіда про себе ніколи не існують безвіднос
но до емоційно забарвленої їх оцінки. Навіть такі ха
рактеристики, які здається і не стосуються особистості 
людини - місце проживання, фізичні дані, стать, тощо, 
містять у собі прихований оцінний момент. Автором 
таких оцінок є сама людина, яка до їх змісту вкладає 
своє суб'єктивне пояснення реакцій інших людей на 
такі характеристики, сприймаючи їх під кутом зору 
засвоєних упродовж життя загальнокультурних, групо
вих та індивідуальних цінностей. Отже, джерелами 
становлення самооцінки є власні судження індивіда 
про себе та оцінки індивіда з боку інших людей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато 
українських психологів (С.Д. Максименко. Г.П. Вася- 
нович, О.В. Каламаж, Н.І. Жигайло) відносять особли
ве місце самооцінці у формуванні особистості майбут
ніх фахівців. Аналіз літератури дає можливість конста
тувати, що на сьогодні накопичений певний досвід із 
підготовки професіоналів. Проте залишається невизна- 
ченою проблема рівня самооцінки та рівня домагань у 
Я-концепції особистості майбутніх рятівників.

Мета дослідження — теоретично обґрунтувати і 
провести дослідження щодо відповідності рівня само
оцінки та рівня домагань майбутніх рятівників.

Результати дослідження. Характер самооцінки 
безпосередньо залежить від співвідношення між раці
ональним та емоційним компонентами, зокрема пере
важання раціонального компоненту призводить до 
утворення реальної самооцінки, тоді як переважання 
оцінного -  стає чиншпом, шо зумовлює формування 
розходження між о ц ін и т и  судженнями людини про 
себе і реальністю.

Особистість сприймає, ижргма. себе та свої стосу
нки з людьми і ставзешві яо  ям ш  свого оточення так. 
щоб це відповідало и Я-сірщжіурі. Тому особистість 
схильна до запер» ч си  або сж> творення б\дь-якого

переживання, що не відповідає її теперішньому Я- 
образу, оскільки вона відчуває тривогу, загрозу, роз
лад. Оскільки Я -  це результат відображення самого 
себе, ніби погляд зсередини, внаслідок чого в особис
тості формується власний (для себе) Я-образ. А. Мас- 
лоу, К. Роджерс, Р. Берне вважають пріоритетом самої 
особистості вибір дій і вчинків, самовизначення і фо
рмування себе. Вони зосереджують увагу на усвідом
ленні і розвиткові внутрішніх сил особистості. її емо
ціях, стосунків, переконаннях, цінностях сприйняттях 
і проблемах. Ставлення до світу і оточуючих, здат
ність приймати самостійні рішення, чинити вільні і 
відповідальні дії визначаються характером уявлень 
індивіда про себе. У зв’язку з цим формування адек
ватного Я-образу вважається одним з найважливіших 
завдань у процесі розвитку гармонійної особистості 
професіонала [2, с.53].

Аналізуючи Я-образ як узагальнений механізм са
морегуляції поведінки на особистому рівні, М. Бори- 
шевський підкреслює його роль у забезпеченні вини
кнення фундаментального почуття ідентичності, са- 
мототожності людини. Саме це почуття, яке невідді
льне від уявлень про себе протягом більш чи менш 
тривалих життєвих періодів, дозволяє людині усвідо
мити необхідні межі між Я і не-Я, що є важливим мо
ментом, з яким пов'язані такі детермінанти саморегу
ляції поведінки, як особиста відповідальність, обо
в'язок, почуття соціальної причетності, зіставлення 
власних бажань з інтересами оточення. Крім того, 
почуття ідентичності образу-Я імпліцитно потенціює 
усвідомлення індивідом змін, які відбуваються в ньо
му самому, що виражає діалектичну єдність таких 
протилежностей, як мінливість і сталість [1. с. 34].

Спеціальне дослідження, проведене Г. Уайттом, 
показало специфічне співвідношення двох взаємодо
повнюючих компонентів Я-концепції -  самоефектив- 
ності та самоцінності Я -  в їх впливі на поведінку. 
Г. Уайтт вивчав характер впливу Я-концепції на про
цес прийняття рішень в ситуації ризику. Результати
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дослідження продемонстрували концептуальну від
мінність понять самоефективності та самоцінності, 
причому “самоефективність виступила як принципова 
змінна, яка впливає на прийняття чи уникнення ризи
ку при прийнятті рішень". Підвищення самоефектив
ності призводить до зростання схильності до ризику, 
оскільки суб’єкт вважає, що власне він сам здатний 
контролювати ситуацію, а підвищення самоцінності Я 
знижує схильність до ризику, так як люди з високим 
рівнем самоцінності мотивовані підтримувати цей 
рівень, уникаючи занадто ризикованих ситуацій, а 
люди з низьким рівнем самоцінності можуть більше 
ризикувати, або для самоствердження, або в силу то
го, що їм вже немає, що втрачати [5, с. 82].

Як структурний компонент Я-концепції, самооцін
ка характеризується передусім, відмінністю між реа
льним та ідеальним Я, до якого суб'єкт прагне. Тобто, 
самооцінка також визначається як судження людини 
про ступінь наявності в неї певних якостей у співвід
ношенні їх з певним еталоном.

Основними вимірами самооцінки є: ступінь її адек
ватності, висота та міра її стійкості. Адекватність ха
рактеризує самооцінку щодо її відповідності чи роз
ходження з фактичною мірою певної якості в суб'єкта 
самооцінки. До неадекватних самооцінок відносять 
завищену чи занижену самооцінку. Занижена самоо
цінка виявляється в постійній тривожності, в страхові 
перед негативною думкою про себе, в загостреній 
ранимості, що спонукає людину обмежувати контакти 
з іншими людьми. Вкрай завищена самооцінка вияв
ляється в тому, що людина керується своїми принци
пами, незважаючи на думки оточуючих про ці прин
ципи. Якщо самооцінка не дуже завищена, то вона 
може позитивно впливати на самопочуття, формуючи 
стійкість до критики. Адекватна самооцінка сприяє 
формуванню позитивної Я-концепції, тоді як неадек
ватна самооцінка виступає одним із чинників форму
вання негативної Я-концепції [3, с. 139].

На думку Р.В. Каламаж. самооцінка особи може 
призвести до професійної деформації. Так, завищена 
самооцінка призводить до того, що людина починає 
переоцінювати себе в ситуаціях, які не дають для цьо
го жодного приводу. Внаслідок цього вона може на
тикатись на протидію оточуючих людей, які відкида
ють її претензії, що призводить до агресивності, пиха
тості. Занадто низька самооцінка часто свідчить про 
розвиток комплексу неповноцінності, стійкої невпев
неності в собі. Значні відхилення самооцінки від реа
льного рівня можуть спровокувати порушення люди
ною моральних та правових норм, вчиняти дії всупе
реч своїм професійним обов'язкам [4, с. 154].

Кожна нормальна, психічно здорова людина прагне 
до позитивної самооцінки, що необхідна їй для само
поваги. Самоповага - це особистісне ціннісне суджен
ня, яке виявляється в установках індивіда щодо само
го себе. Іншими словами, до поняття самоповаги вхо
дить задоволення собою, самосприйняття, почуття 
власної гідності, узгодженість між реальним та ідеа
льним Я. Висока самоповага свідчить про віру в себе, 
про те, що індивід позитивно ставиться до себе як до 
особистості. Низька самоповага може вказувати, з 
одного боку, на почуття неповноцінності, зневаги до 
себе, негативну оцінку власної особистості, що нега

тивно впливає на емоційне самопочуття і соціальну 
поведінку особистості, а з іншого боку, може бути 
закономірним результатом розвитку самосвідомості 
та виступати необхідною передумовою цілеспрямова
ного самовиховання.

Самооцінка виступає необхідною внутрішньою 
умовою регуляції поведінки і діяльності. За допомо
гою включення самооцінки до структури мотивації 
діяльності, особистість здійснює безперервне співвід
ношення своїх можливостей, внутрішніх психологіч
них резервів з метою і засобами діяльності. Саморе
гуляцію поведінки здійснює самосвідомість, постійно 
порівнюючи реальну поведінку з Я-концепцією. Під 
саморегуляцією розуміють процес організації особис
тістю своєї поведінки з використанням результатів 
самопізнання та емоційно-ціннісного самоставлення 
на всіх етапах процесу поведінки, розпочинаючи з 
мотивації і завершуючи оцінкою результатів [1, с.72].

Згідно з таким розумінням саморегуляції, що є од
нією з підструктур поведінкового компонента Я- 
концепції, виокремлюється два рівні саморегулюван
ня. На першому рівні саморегулювання відбувається 
управління особистістю протіканням процесу поведі
нки, безпосередньо, від мотивуючих детермінант до 
кінцевого результату та його оцінки. На другому рівні 
саморегулювання розпочинається складна дія само
контролю, а саме, простеження особистістю всіх ла
нок регуляції поведінки, зв'язків між ними, внутріш
ньої логіки, постійний "звіт" особистості перед собою 
про співвідношення мети, мотиву дії та ходу самої дії; 
а також планування дії у відповідності до певної мети 
поведінкового акту.

Самоконтроль -  це усвідомлення та оцінка індиві
дом власних дій, психічних процесів і станів. Самоко
нтроль передбачає наявність еталону (зразка) і мож
ливості отримання інформації про дії та стани, що 
контролюються.

Результативність самоконтролю в поведінковій дія
льності залежить від різноманітних зовнішніх і внут
рішніх умов. До зовнішніх умов продуктивності само
контролю належать: контроль і вимоги викладачів, 
оцінка знань, створення установки на самоконтроль, 
підключення курсантів до самоконтролю. З-поміж вну
трішніх умов продуктивності самоконтролю виокрем
люються: 1) ступінь усвідомлення особистістю відпо
відності власної поведінки об'єктивним вимогам і не
обхідності контролювати свою поведінку згідно з цими 
вимогами; 2) наявність зразків поведінки (правила по
ведінки. соціальні норми, образи конкретних людей та 
ін.); 3) наявність певного мотиву, що забезпечує пози
тивне ставлення суб'єкта до тієї поведінки, в процесі 
якої він повинен здійснити самоконтроль [2, с. 93].

Самооцінка та рівень домагань є досить пошире
ними конструктами, з якими працюють психологи. 
Однак у численних роботах, присвячених вивченню 
даних утворень, невиправдано мало приділяється пи
танню про характер взаємозв'язку самооцінки та рівня 
домагань. Тривалий час самооцінка ототожнювалася з 
рівнем домагань або вважалася його відображенням у 
ситуації, пов'язаної з постановкою мети, що дозволя
ло дослідникам використовувати техніку вимірюван
ня домагань для діагностики самооцінки. Подібне
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застосування показників р іп а  помагань виявило 
ознаки неузгодженості рівнів названих конструктів.

На сьогоднішній день вгачено співвідношення са
мооцінки та рівня домагань за параметром висоти і 
зв'язок різних варіантів з низкою особистісних особ
ливостей. Від правильності самооцінки своїх можли
востей залежить рівень домагань особистості. Рівень 
домагань -  це система перспективних завдань, які 
людина ставить для власного досягнення. Рівень до
магань суттєво залежить від образу Я, зокрема Я- 
ідеального (відповідно до образу себе в майбутньому 
людина ставить завдання досягнути цього образу) та 
самооцінки (зазвичай висока самооцінка формує ви
сокий рівень домагань). Розглядаючи рівень домагань 
особистості в трудовій діяльності, вчені простежують 
його залежність від віку, освіти, статі й соціального 
становища особистості. Зокрема виявлено, що з віком 
(до певного періоду) рівень домагань, пов'язаний із 
творчими потребами, підвищується, а потім знижу
ється [5, с. 126].

Виявлено, що при гармонійному поєднанні самоо
цінки та рівня домагань може формуватися збалансо
вана особистість, з позитивною Я-концепцієї, а при 
розбіжності цих параметрів -  дискомфорт, що викли
кає підвищення тривожності. А підвищення самооці
нки та рівня домагань може сприятливо позначитися 
на навчальній діяльності, а може викликати негативні 
наслідки. При підйомі самооцінки над рівнем дома
гань може виникати захисна стратегія по уникнення 
невдач. Це багато в чому залежить від прагнення лю
дини до їх подолання та його здібностей, які підви
щують його самооцінку і рівень домагань. Студент із 
заниженим рівнем, зустрівшись із новими завдання
ми, переживає невпевненість, тривогу, боїться втра
тити свій авторитет, а тому намагається відмовитися 
від них. Тому й не використовує свої потенційні мож
ливості. При завищеному рівні домагань індивід бе
реться вирішувати непосильні проблеми, а тому часто 
зазнає невдач. Студентський період життя людини 
припадає переважно на період пізньої юності або ран
ньої дорослості, який характеризується оволодінням 
усім різноманіттям соціальних ролей дорослої люди
ни, можливістю включення в усі види соціальної ак
тивності, здобуттям вищої освіти та опануванням 
професією. Головними сферами життєдіяльності сту
дентів є професійне навчання, особистісне зростання 
та самоствердження, розвиток інтелектуального поте
нціалу. моральне, фізичне самовдосконалення. На
вчання набуває життєвого сенсу, якщо приносить пе
реживання успіху, >свідомлення свого просування 
вперед. Тому самооцінку треба підвищувати за раху
нок успіху. а не мнвкнням рівня домагань.

У період пізньої юності вілб\ вагться суттєва пере
будова особистості, зумовлена змінами соціальної 
ситуації розвитку . У  ньому віці молода людина му
сить самостійно п р а в о т и  рішення, розробляти жит
тєві плани. Нерйво і и н — мін входження у самос
тійне житті н п ш й р і в »  л м п в ,  інфантильність, 
несформованість системі д ш і и п  цінностей. Пози
тивна «Я-и— м м .  ■ я у т а  г—пяпиги. самоцінно
сті сприятливо вов^рнмаспси па постановці перспек

тивних цілей й активному прагненні до їх досягнення. 
Разом з тим, переоцінка власних можливостей зустрі
чається досить часто й часом штовхає молодих людей 
на невиправданий ризик. Негативна «Я-концепція», 
проявами якої є низька самооцінка й низький рівень 
домагань, слабка віра в свої сили, страх отримати від
мову впливає найбільш негативно на розвиток особи
стості молодих людей. З низькою самоповагою 
пов'язують соціальну пасивність, самотність, конфо
рмістську позицію, агресивність. У зв'язку з цим важ
ливо допомогти молодій людині виробити адекватне 
уявлення про своє життя і про себе, що є важливою 
передумовою успішного здійснення життєвих намірів. 
В період пізньої юності рівень домагань особистості 
стабілізується, самооцінка стає незалежною від зов
нішніх оцінок. За допомогою рефлексії відбувається 
реалізація потреби в самоусвідомленні через прагнен
ня самоствердження, незалежності, пошуку реалісти
чного погляду на світ і себе.

З метою вивчення самооцінки та рівня домагань 
дослідження проводилось в групі досліджуваних 
Львівського державного університету безпеки життє
діяльності (281 особа). Для дослідження використову
вали методику А. Прихожан «Визначення самооцінки 
та рівня домагань».

За допомогою даної методики виявлено що, у 
84,4% осіб дуже високий рівень самооцінки, у 13,4% 
високий, у 1,3% середній рівень і у 0,9% низький.

Аналізуючи рівень самооцінки та рівень домагань, 
було визначено, що у 25,1% ку рсантів із дуже високою 
самооцінкою спостерігається високий рівень домагань 
та сильний рівень диференціації. Тобто, дані курсанти 
реально оцінюють свої можливості і досягнення, та 
знають власні недоліки, враховують можливі перешко
ди на шляху досягнення мети. Такі якості є дуже важ
ливими для майбутніх рятівників, адже вони повинні 
завжди бути готовими до ризику, бути впевненими у 
собі, своїй професійності та бути готовими до невдач.

У 74,9% осіб із дуже високою самооцінкою встано
влено середній, слабо диференційований та недифе- 
ренційований рівень домагань, що свідчить про деяку 
невідповідність своїх бажань і можливостей. З однієї 
сторони такі люди впевнені в собі, знають собі ціну, 
але не завжди враховують можливі перешкоди і нев
дачі, що різко може викликати у них небажання пра
цювати і уникати виникаючі перепони.

Висновок. Аналізуючи проведене дослідження, 
потрібно зазначити, що є багато курсантів із відповід
ною самооцінкою і рівнем домагань, що є сприятли
вим показником для формування майбутніх професі
оналів. Але виявлено значну кількість осіб, яких не
обхідно спрямувати на реальну оцінку себе і різнома
нітних труднощів. Саме тому, подальшим нашим за
вданням є провести корекційну роботу, з метою під
вищення рівня відповідності самооцінки курсантів та 
їхнього рівня домагань. Тобто, проведене досліджен
ня не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. 
Воно буде проводитись в напрямку розробки та вдос
коналення конкретних методів формування й розвит
ку професійно значущих якостей рятівника з ураху
ванням специфіки військового закладу, тощо.
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епсе Ьеїлуееп (Ье геаі апсі іЬе ісіеаі І, Іо \\ЬісЬ іЬе зиЬїесІ зеекз. ТЬе та іп  сіітепзіопз оґ зеїґ-езіеет аге: іЬе сіе^гее о ґ асіециасу. а 
теазиге оґЬеі§Ьі апсі зІаЬПііу. Роіпіесі о ні іЬаІ іЬе уаіісіііу о ґ зеїґ-езіеет сіерепсіз оп іЬеіг сарасіїу іє ує і  оґ азрігаїіоп. ТЬе іє у є і  оґ 
сіаітз зиЬзІапІіаІІу сіерепсіепі оп іЬе іта§е о ґ зеїґ, Іпс1ис1іп§ зеїґ-ісіеаі (іп іЬе іта§е о ґ Ь ітзеїґ іп іЬе ґиіиге, тап  зеїз Іаг§еІз Іо 
асЬіеуе Шаі іта^е). 8е1ґрегзопаїііу Ігаііз сіеіегтіпе іЬеіг аззеззтепі оґіЬе роззіЬіІіІіез Іо асЬіеуе §оа1з іп уагіоиз агеаз оґЬеЬауІог 
апсі асііуііу. РоипсІ іЬаІ іЬе Ьагтопіоиз сотЬіпаїіоп о ґ зеїґ-езіеет апсі іє ує і  о ґ  азрігаїіоп т а у  ґогт а Ьаіапсесі регзопаїііу, шііЬ а 
розіїіуе зеїґ-копізерізіуеуі апсі сііґґегепсез іп іЬезе рагатеїегз - сіізсотґогі. саизіп§ апхіеіу. А зіисіепі иііЬ а 1о\у ієуєі, Ьауіп§ т є і  
\уііЬ пе\у сЬаІІеп§ез. ехрегіепсез зеїґ-сІоиЬі, апхіеіу, Ґеаг оҐ1озіп§ іїз сгесІіЬіІіІу, апсі іЬегеґоге Ігіез Іо £Іує іЬет. зо сіо поі изе іЬеіг 
роїепііаі. \\їіеп оуегезіітаїесі азрігаїіопз іпсііуісіиаі із Іакеп Іо зоіує іЬе ргоЬІет о ґ ехсеззіуе апсі іЬегеґоге о Неп ґаіі. А зіисіу 
\уЬісЬ ґоипсі іЬаІ іЬеге аге тапу  зіисіепіз \\ ІІІі іЬе арргоргіаіе іє у є і  оґ зеїґ-езіеет апсі азрігаїіопз, \уЬісЬ із ґауогаЬІе іпсіісаіог ґог 
іЬе ґогтаїіоп о ґ ґиіиге ргоґеззіопаїз. Ьиі іЬе зідпіїїсапі питЬег о ґ регзопз Іо Ье зрепі оп а геазопаЬІе езіітаїе о ґ Ь ітзеїґ апсі уагі
оиз сІіґПсиїїіез.

Кеукогіїз: хеЦ-езІеет, ієуєі о/ азрігаїіоп, ієуєі о/ сіі//егєпІіаІіоп, зєІ/-сопсєрІ, зеІ/-геаІііаІіоп 

ІІІибрук О.В. Самооценка и уровень прптяіаний в структуре Я-концепции курсанток
Аннотацня. В статье представлена роль самооценки и уровня притязаний в структуре Я-концепции. Предложенное теоре- 
тическое обоснование самооценки и уровня притязаний. Определено, что личность воспринимает. в частности, себя и свои 
отношения с людьми и отношения к явленням своего окружения так, чтобьі тго соответствовало ее Я-структуре. Отношение 
к миру и окружающим. снособность принимать самостоятельньїе решения. оказьівать свободньїе и ответственньїе действия 
определяются характером представлений индивида о себе. В связи с зтим формирование адекватного Я-образа считается 
одной из важнейших задач в процессе развития гармоничной личности профессионала. Как структурний компонент Я- 
концепции самооценка характеризуется прежде всего различием между реальньїм и идеальньїм Я. которому субьект стре- 
мится. Основними измерениями самооценки являются: степень ее адекватности, висота и степень ее устойчивости. Указа
но, что от правильносте самооценки своих возможностей зависит уровень притязаний личности. Уровень притязаний суще- 
ственно зависит от образа Я, в частности Я-идеального (по образу себя в будущем человек ставит задачу достичь зтого об
раза). Самооценка личностью своих качеств определяет оценку возможностей в достижении целей в различньїх сферах по- 
ведения и деятельности. Обнаружено, что при гармоничном сочетании самооценки и уровня притязаний может формиро- 
ваться сбалансированная личность. с положительной Я-концепциеи, а при несовпадении зтих параметров — дискомфорт, 
вьізьівает повьішение тревожности. Курсант с заниженньїм уровнем, встретившись с новьіми задачами, переживает неуве- 
ренность. тревогу, боится потерять свой авторитет, а потому пьітается отказаться от них. так и не использует свои потенци- 
альньїе возможности. При завьішенном уровне притязаний индивид берется решать непосильньїе проблеми, а потому часто 
терпит неудачи. Проведено исследование в котором установлено, что єсть много курсантов с соответствующей самооцен- 
кой и уровнем притязаний, является благоприятньїм показателем для формирования будущих профессионалов. но обнару
жено значительное количество лиц, которьіх необходимо направить на реальную оценку себя и различньїх проблем.
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