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Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

VALIDATING A COMPUTER-BASED TECHNIQUE 
FOR ASSESSING STABILITY TO FAILURE STRESS 

This paper investigates the possibility of specifying comprehensive within-person 
process pertinent to the individual’s stability vs. susceptibility to stress, the dynamics of 
which can be captured at the level of an individual case. It describes a computer-based 
information-processing technique (patented as an invention [5]), with the help of which 
stability vs. susceptibility to failure is detected by comparing the individual’s self-regulation 
efficacy displayed in the course of the modelled information exchange with a virtual 
partner after experiencing an unavoidable failure and prior to it, the failure being elicited 
by varying the information load, exceeding at one of the stages of the activity the limited 
short-term memory capacity. An empirical confirmation of the validity of the technique is 
presented.

Key words: personality stability vs. susceptibility to stress, information-processing tech-
nique, self-regulation efficacy, implicit assessment.

Розглянуто можливість розпізнавання особливостей поведінки, притаман-
ної індивідуумам, стійким до стресу, на відміну від стресовразливих, динаміку якої 
можна прослідкувати на рівні індивідуального випадку. Наводиться описання 
комп’ютеризованої моделі (запатентованої в Україні як винахід [5]), за допомогою 
якої стійкість чи вразливість до стресу розпізнається шляхом порівняння ефектив-
ності виконання інформаційно-перероблювальної діяльності в ситуаціях, коли обсяг 
інформації перевищує можливості короткочасної пам’яті людини, що провокує не-
успіх, або відповідає їм. Розглядаються результати емпіричної перевірки валіднос-
ті моделі. 

Ключові слова: стійкість/вразливість до стресу, інформаційно-перероблювальна мо-
дель, саморегуляція ефективності, імпліцитна діагностика

Рассмотрена возможность распознавания особенностей поведения индивидуу-
мов, обладающих устойчивостью к стрессу, по сравнению со стрессонеустойчивыми, 
динамику которой можно проследить на уровне индивидуального случая. Приво-
дится описание компьютеризованной модели (запатентованной в Украине на уров-
не изобретения [5]), с помощью которой устойчивость к стрессу распознается пу-
тем сравнения эффективности выполнения информационно-перерабатывающей де-
ятельности в ситуациях, когда объем информации превышает возможности крат-
ковременной памяти, что провоцирует неуспех, или соответствует им. Рассматрива-
ются результаты эмпирической проверки валидности модели.

Ключевые слова: устойчивость/уязвимость к стрессу, информационно-
перерабатывающая модель, саморегуляция эффективности, имплицитная диагностика

Introduction. Since human behavior, particularly under stressful situations, is 
likely to be governed by both reflective and impulsive mechanisms [9; 31] and only the 
reflective mechanisms can be tapped more or less adequately with the explicit methods 
of diagnostics, a growing number of studies have recently focused on the process-ori-
ented approach to personality assessment [7; 16; 17]. It refers to the person as an active 
agent and decision-maker who actively adapts to the changing conditions of life thanks 
to voluntary self-regulation [8]. The efficacy of the approach, as we have been trying to 
demonstrate lately [1; 4–5; 24–25], can be assessed implicitly in the framework of the 
process models of investigating personality functioning. The new approach is capable 
of overcoming the obvious limitations of the explicit methods of diagnostics caused by 
the public self-consciousness of the respondent [10].
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The process-oriented approach to personality assessment in the two, well-known 
by now manifestations of it – the Implicit Association Test [15; 18; 30] and the Implicit 
Association Procedure [31] has already yielded fruitful results in tapping inner motives 
and causes, that determine interindividual differences in behavior and attitudes to social 
objects [13–14]. But there have been no attempts so far to design a technique for the 
implicit assessment of the individual’s stability vs. susceptibility to stress, based on 
the analysis of the efficacy of self-regulation in the course of fulfilling a goal-oriented 
activity under different conditions. This paper presents a brief description and the 
substantiation of the validity of a new process-oriented approach to studying voluntary 
self-regulation efficacy displayed by the individual after an unavoidable failure as a 
predictor of his/her stability vs. susceptibility to one of the commonest stressors in 
human life – failure [3; 29] ( a more detailed description of the method for the English-
speaking readers is presented in the International Journal of Advances in Psychology to 
be published by SEP in May, 2013).

Theoretical background of this study. 
Stability vs. susceptibility to stress can be best interpreted, as our extensive review 

of the related literature and our own empirical findings showed [2; 6; 26–27; 29], as 
a contextualized integral dynamic personality trait that manifests itself in the stable 
disposition of the individual either to retain or to loose homeostasis under complicated 
conditions of professional activity or in difficult life situations. We define this 
contextualized dynamic trait in terms of the psychic states, the individual is predisposed 
to experience under certain (emotionally charged) contexts, and differentiate between 
an optimal psychic state and the state of emotional tension (stress) as the forms of 
the trait–specific manifestation [19; 29]. The state of optimal functioning is claimed 
to be indicative of the retention of homeostasis while that of the emotional tension – 
of its loss. The assumptions are based on the theoretical arguments, substantiated by 
key Ukrainian methodologist in personality research Sergey D. Maksymenko [22], and 
empirical evidence of some Ukrainian researchers in accordance with which a psychic 
state is regarded not only as a chain that links psychic processes with personality traits, 
but also as a form of reflection of the individual’s appraisal of one’s own psychic 
manifestations. The latter attaches both theoretical and practical significance to the 
efforts of identifying methods and techniques for the implicit diagnostics of the psychic 
states, individuals tend to experience under certain types of life situations as an indicator 
of the psychological traits pertinent to them. 

The conceptualization of the stability vs. susceptibility to stress in terms of the 
likelihood of experiencing certain types of psychic states under particular classes of 
situations entails the necessity to simultaneously analyze the manifestation of the 
psychic state on the following three levels, singled out for the studies of the multi-level, 
multi-dimensional psychic phenomena by the proponents of the systems approach to 
their investigation, Boris F. Lomov, a prominent Russian methodologist, for one [21]. 
He postulated that a multi-level psychic phenomenon is to be simultaneously analyzed: 
1) as a reflection (image) of the situation formed by the individual, 2) as the function 
of the brain, and 3) as a regulator of behavior. The issue seems to be in line with the 
contemporary «knowledge and appraisal’ models of personality functioning [13]. If an 
emotionally charged situation is appraised as a threat to the successful achievement 
of the individual’s goals, the homeostasis is likely to be changed. If the situation is 
perceived as a challenge, the state of optimal functioning is likely to be retained or 
even turn into the state of ‘maximum functioning’. While with the help of the explicit 
methods of personality assessment the researcher can identify (if to neglect the social 
desirability considerations of the respondents) the nature of the individual’s appraisal of 
a potentially stressful situation (its image), to find out whether the positive or negative 
appraisal of the situation is likely to bring about changes in the functioning of the brain 
and behavioral regulation changes, one has to measure, – following the traditional 
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paradigm of the stress-susceptibility assessment, – a) physiological responses, reflecting 
changes in the functioning of the brain of the individual, susceptible to stress; and b) the 
corresponding changes in behavior, specific to the changes in the psychic state. 

In this project we have made an attempt to identify a unified set of behavioral measures, 
which are indicative of the both: physiological and behavioral per se changes in the self-
regulative activity caused by the changes in the psychic states of the individuals. The 
designed method of the implicit diagnostics of the stability vs. susceptibility to failure stress, 
allows to tap the state specific changes in behavior through the changes in the cognitive and 
emotional processes, caused by the cognitive and emotional appraisal of the situation. 

To fully account for the state-specific behavioral manifestations we resorted to the 
descriptions of the self-regulation phenomenon as a vital aspect of human adaptation 
to the possible changes in life, without which the individual would be a helpless 
spectator of events [8]. Though there is a range of variations in defining the principles 
of self-regulation in different theoretical approaches to its investigation, all of them, 
nevertheless, share two basic properties [11]: 1) self-regulation is viewed as a dynamic 
motivational system of setting goals and developing and enacting strategies to achieve 
those goals, and 2) self-regulation is also concerned with the management of emotional 
responses, which are seen as crucial elements of the motivational system and are 
intricately linked with cognitive processes. 

In designing our computer-assisted technique for studying self-regulation efficacy 
in the course of fulfilling a modeled information-processing activity we accounted 
for the key properties of self-regulation, singled out in its different models. Thus, in 
accordance with the Cybernetic Control Theory [12] we considered, that identification 
of goals and behaving in ways aimed at attaining them, is central in this theory.

Description of the method and the experimental testing of its prognostic 
validity. With account to the above reviewed assumptions as to the properties of the 
successful vs. unsuccessful modes of self-regulative behavior we designed a computer-
based method that allows to assess, as was mentioned above, the susceptibility vs. 
stability to failure stress by exposing the subjects to an unexpected and uncontrollable 
failure in the course of their performing a computer-simulated information-processing 
activity in the laboratory settings and checking the changes in the efficacy of the so 
designed activity, if any, after failure and prior to it.

Description of the method. Since originally the method was designed for the specific 
purposes, namely for predicting information-processing efficacy of flight controllers 
under different conditions of information presentation (namely, under varying levels 
of the white noise on the background of which the information was transmitted to the 
recipients as a stress-eliciting factor) information exchange between imaginary ‘pilots’ 
and ‘flight controllers’ was simulated. The participants, tested with the help of this 
technique, are instructed to identify the location on a visually-presented map of two 
geometrical figures of different shapes, sizes and colors by answering questions of a 
virtual interlocutor, whose voice is generated by the computer. Responses can be given 
either orally or with the help of the mouse.

Different conditions for the fulfillment of the so designed information-processing 
activity are modeled by varying the amount of information to be perceived, retained, 
retrieved and conveyed by the subjects to a virtual recipient. An unavoidable failure is 
elicited by making the subjects process information the amount of which in one of the 
three 20-question serious of information exchange exceeds the short-term memory ca-
pacity (the location of three figures instead of two is required to be identified).

The virtual interlocutor asks the recipients prior to identifying the location of the 
figures, displayed on the map, to identify their own ‘call names’ and the ‘call name’ of 
the virtual interlocutor either by clicking them in the appropriate menus or orally. 

When performing the first set of assignments the recipients have to process infor-
mation the amount of which does not exceed the human short-term memory capacity. 
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In the second set of assignments the amount of information to be processed is in-
creased beyond the maximum short-term memory capacity which dooms the recipients 
to an unavoidable and hardly controllable failure, likely to elicit failure stress in the 
individuals susceptible to stress. 

In the third set of assignments the initial conditions of information presentation are 
renewed.

Susceptibility to failure stress is implicitly assessed on the basis of the statistically 
significant differences in multidimensional behavioral measures characterizing the ef-
ficacy of information processing in the situations after failure and prior to it. The mea-
sures include three groups of parameters: 1) quantitative efficacy of performance char-
acteristics: number of correctly identified geometrical figures and call names; 2) modes 
of information processing chosen by the recipients in the course of the simultaneous 
enacting of two interrelated types of activities: identifying the locations of the figures 
on a visually displayed map and reporting call names, the modes being intuitively-
simultaneous and reflective-consecutive [20]; 3) hesitation phenomena in oral speech of 
the subjects, recorded during the oral exchange of information: latencies of responses, 
average continuity of a speech utterance pronounced without hesitation pauses, (250 ms 
and longer) overall duration of performance and the like [23; 28].

The above described approach to designing the computer-simulated method of as-
sessing stability vs. susceptibility to failure stress allows to assess the following aspects 
of self-regulative efficacy after experiencing an uncontrollable failure: 1) the degree of 
retention of the structure of goals, 2) frustration tolerance, and 3) the degree of activity 
manifested towards the achievement of the goals. 

Experimental testing of the validity of the method. 
Participants. The prognostic validity of the method was tested on two samples of 

the Dnipropetrovsk University undergraduates [1; 24–25]. One of the samples included 
freshmen in the period of their adaptation to the new conditions of studies. It consisted 
of 80 participants predominantly females, aged 17-18 years, faculty of psychology and 
medicine (specialization ‘computer diagnostics in medicine’). Participation in the study 
was motivated as a means of predicting the participants’ ability to use informational tech-
nologies in processing information as a domain-specific skill. The second sample included 
60 participants (also predominantly females, junior students, aged 20-22, faculty of psy-
chology, who took a selective course and participated in the study for getting a credit in it). 

Procedure. The participants were instructed to fulfill three sets of assignments, 
with 20 assignments in each set, presented to them individually in a computer laboratory 
in the oral form. Assignments included questions about the localization on a visually 
displayed map pairs of different geometrical figures, which participants had to remem-
ber and identify (either orally or with the help of the mouse). The figures differed not 
only in shapes (triangles, squares and circles) but also in size (big – small) and colors 
(six different colors). The questions, recorded by the computer interlocutor, were pre-
ceded by the call name of the virtual interlocutor and that attached to the participant. 
The participants were instructed to mention the call names first and then to identify the 
location of the figures by specifying their rows and columns in their answers. The fig-
ures disappeared as soon as the question about their location was uttered. In the second 
set of assignments conditions were more complicated. The participants were to identify 
the localization of three figures instead of two. The fulfillment of this set of assignments 
doomed all the participants to an unavoidable failure as the amount of information re-
quested exceeded the human short-term memory capacity. In the third set of 20 assign-
ments the initial conditions were restored.

Since we hypothesized that the participants, who are stable to stress, unlike those 
susceptible to failure stress, will act in the third series of assignments as efficaciously 
as they did in the first series (or might even show higher standards of performance 
thanks to the acquisition of the skill) we chose the following methodology for test-
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ing the prognostic validity of the suggested method of the implicit assessment of sta-
bility vs. susceptibility to stress. We clustered both samples of participants (K-means 
algorithm) by the variables of their information-processing efficacy displayed in the 
course of fulfillment of each of the three above described series of assignments and 
then compared the between-cluster differences in their explicitly assessed personality 
characteristics of emotional stability vs. susceptibility to stress, using various psycho-
diagnostic techniques known to be related to those characteristics. Among them there 
were: State-Trait Anxiety Inventory (Spielberger, C. D.,1972), Ambiguity Intolerance 
Inventory (Norton, R.,1970), Coping Inventory for Stressful Situations (Endler, N., and 
Parker, J., 1990), Psychological Well-being Scales (Ryff, C. D., 1989), Action Control 
Scale (Kuhl, J., 1990), Purpose-in-Life Orientation Test (a Russian version of the test 
by Crumbaugh and Maholick, modified by D. Leontiev, 1992), Personality Adaptation 
Potential (Maklakhov, A., 2001). 

Results and Discussion
Study 1. Figure 1 shows the results of the performance characteristics of 80 partici-

pants (Dnipropetrovsk University undergraduates).

Fig. 1. Results of clusterization of the sample
Var 1, 2, 3 – means of the numbers of correctly identified call-names in the three 20-question series of 

assignments, Var. 4, 5, 6 – means of the numbers of correctly identified geometrical figures, 
Var. 2, 5 – failure condition 

Tables 1, 2, 3 illustrate between-cluster differences in performance characteristics 
assessed with the help of the computer-based information-processing technique.

Table 1 
Between-cluster (1st vs. 2nd) differences in performance characteristics

Variables Cluster 1 
M

Cluster 2
M 

Differences fit goodness by t-test 
(for independent samples) at: 

Var1 5.2 10.0 p < .001
Var2 2.94 6.21 p < .001
Var3 2.72 9.02 p < .001
Var4 9.89 14.35 p < .001
Var5 8.37 12.47 p < .001
Var6 10.95 16.43 p < .001
Note: Var 1, 2, 3 – number of ‘call names’ correctly identified
 Var 4, 5, 6 – number of geometrical figures correctly identified
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Table 2 
Between-cluster (1st vs. 3rd) differences in performance characteristics

Variables Cluster 1 
M

Cluster 3
M 

Differences fit goodness by t-test 
(for independent samples) at:

Var1 5.2 12.96 p < .001
Var2 2.94 12.08 p < .03
Var3 2.72 14.6 p < .001
Var4 9.89 15.52 p < .001
Var5 8.37 12.82 p < .001
Var6 10.95 17.43 p < .001

Note: Var 1, 2, 3 – number of ‘call names’ correctly identified
Var 4, 5, 6 – number of geometrical figures correctly identified

Table 3 
Between-cluster (2nd vs. 3rd) differences in performance characteristics

Variables Cluster 2 
M

Cluster 3
M 

Differences fit goodness by t-test 
(for independent samples) at:

Var1 10.0 12.96 p < .001
Var2 6.21 12.08 p < .03
Var3 9.02 14.6 p < .001
Var4 14.35 15.52 Not significant
Var5 12.47 12.82 Not significant
Var6 16.43 17.43 Not significant

Note: Var 1, 2, 3 – number of ‘call names’ correctly identified
Var 4, 5, 6 – number of geometrical figures correctly identified

As shown in tables 1-3 differences in performance characteristics between clus-
ter 1 vs. 2; 2 vs. 3 and 1 vs. 3 are statistically significant for the number of correctly 
identified «call-names» at p < .001, p < .03. This allows to conclude that the subjects, 
belonging to these clusters, differ in their efficacy of performance of the computer-
based information-processing activity. These differences can be interpreted as a form of 
manifestation of different levels of sensitivity to the novelty situation (in the 1st series 
of assignment); different levels of susceptibility to failure as a potential stress-inducing 
factor (in the 2nd series of assignments) and to the after-effect of failure stress (in the 
third assignment).

The results of the analysis of the between-series differences in performance of the 
subjects, belonging to different clusters, allowed to make the following observations.

As one can judge from table 4, the subjects, belonging to cluster 1, appear to be 
susceptible to the effect of failure (the number of the correctly identified «call names» 
decreases in the 2nd series in comparison with the 1st series of assignments almost twice. 
It remains very low in the third series, which can be interpreted as an after-effect of 
failure stress.

The absence of differences between the 2nd and the 3rd series of assignments can be 
interpreted as an effect of failure stress, as well as the absence of differences in the num-
ber of correctly identified figures. The things, the conditions for information-processing 
in the 3rd series of assignments became more favorable, but the efficacy characteristics 
did not improve.

As one can see from table 5, all the differences are significant. But the «direction» 
of differences, so to speak, is different from those in the 1st cluster. There is only one 
instance which might indicate to a certain degree of proneness to failure stress, namely, 
the decrease of the number of correctly identified «call names» in the third series of as-
signments as compared to the first one. In other instances one can observe a statistically 
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significant increase of the efficacy of performance after failure demonstrated by the 
subjects of this group.

Table 4 
Between-series differences in performance characteristics for cluster 1 
(with the lowest level of performance) in different series of assignments

Variables Series compared M Differences fit goodness by t-test at:

‘Call-names’

1
2

5.22
2.94 p < .01

1
3

5.22
2.72 p < .001

2
3

2.94
2.72 not significant

Geometrical figures

1
2

9.89
8.73 not significant

1
3

9.89
10.95 not significant

2
3

8.73
10.95 not significant

Table 5 
Between-series differences in performance characteristics for cluster 2 

(with the intermediate level of performance) in different series of assignments

Variables Series compared M Differences fit goodness by t-test at:

‘Call-names’

1
2

10.47
6.21 p < .001

1
3

10.47
9.02 p < .01

2
3

6.21
9.02 p < .001

Geometrical
figures

1
2

14.35
12.47 p < .01

1
3

14.35
16.43 p < .001

2
3

12.47
16.43 p < .001

Table 6 shows the results of the subjects, belonging to cluster 3 (with the highest 
level of performance). The differences illustrate the situation when all the changes are 
congruent with the hypothesis and prove high level of emotional stability of the partici-
pants included into cluster 3.

Table 6 
Between-series differences in performance characteristics for cluster 3 

(with the highest level of performance) in different series of assignments

Variables Series compared Variables values Differences fit goodness by t-test at:

‘Call-names’

1
2

12.96
12.08 not significant

1
3

12.96
14.6 p < .001

2
3

12.08
14.6 p < .001

Geometrical figures

1
2

15.52
12.82 p < .001

1
3

15.52
17.43 p < .001

2
3

12.82
17.43 p < .001
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Figure 2 and table 7 show differences in the modes of information processing op-
erationalized as the measures of «asymmetry» between the numbers of correctly iden-
tified «call names» and «geometric figures» in the clusters of our participants (in %). 
It appeared to be the lowest in the 3rd cluster and the highest – in the first one. High 
asymmetry indicates the appearance of the psychic state of operational tension, specific 
to the participants susceptible to stress in the conditions when they anticipate or experi-
ence the threat of failure. 

Table 7 
Quantitative measures of asymmetry in different clusters

Number of cluster Series 1, % Series 2, % Series 3, %
1 47.19 66.27 75.14
2 27.03 50.17 45.08
3 16.49 5.77 16.25

Fig. 2. Asymmetry characteristics in clusters with different levels of performance efficacy 

They «sacrifice», so to speak, one of the interrelated activities they are to fulfill 
simultaneously, for the sake of another activity, which they subjectively appraise as 
more significant.

One more measure of susceptibility to failure stress was operationalized as a de-
gree of inconsistency of the quantitative parameters of performance efficacy. It was 
computed in terms of the number of deviations in latencies of responses to the assign-
ments from the average value, which exceeded 50 %. The choice of this parameter was 
prompted by the description of the so-called «optimal state» of functioning character-
ized by a low level of deviations in individual characteristics of performance under 
different conditions.

Table 8
Between - cluster differences in latencies of responses (LR)

Clusters compaired
Latencies of responces in: (in sec.)

Series 1 Series 2 Series 3
LR1 LR2 LR1 LR2 LR1 LR2

Cluster №1 4.78 2.19 3.78 9.44 4.72 2.29
Cluster №3 7.14 9.63 8.3 11.9 5.4 3.67
Differences fit goodness 
criterion by t-test at: p<.05 p<.01 p<.01 p<.05 Not 

significant p<.06

Note: LR1 – latency of responses when identifying ‘call-names’, 
 LR2 – when identifying geometrical figures.
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Besides, measure of continuity of speech utterances, computed with account to the 
number of hesitation pauses, interrupting the oral responses of the subjects, also showed 
between-cluster differences.

Table 9 
Between - cluster differences in the continuity of speech utterances, uninterrupted by 

hesitation pauses

Clusters compaired Continuities of speech utterances, (in sec.)
Series 1 Series 2 Series 3

Cluster №1 3.9 1.9 3.37
Cluster №3 7.7 4.7 6.3

Differences fit goodness criterion by t-test at: p<.001 p<.001 p<.03

They were interpreted in terms of the psychic states differences experienced by the 
participants in the course of the experimental study. In the previous research, conducted 
by one of the authors of this paper [23], it was shown that the state of emotional ten-
sion causes changes in oral speech, which is interrupted more frequently with hesitation 
pauses as one of the state-specific manifestations. So, in this research we tapped the 
emotional state characteristics through the hesitation phenomena in speech. 

Since all the participants, who took part in the experimental study, aimed at testing 
the prognostic validity of the computer-based method for the implicit assessment of sta-
bility vs. susceptibility to emotional stress, were subjected to psychodiagnostic testing, 
we could check the validity of the method by analyzing the differences in the personal-
ity characteristics of the participants, who belonged to different clusters. It was found 
that the subjects of the three clusters, into which the sample had been split in accordance 
with the results of fulfillment of the simulated computer-based information-processing 
activity, appeared to statistically differ on a number of personality variables assessed 
explicitly with the help of the standardized inventories. 

Those differences were assessed with the help of φ* Fisher criterion for two «op-
posite» clusters of participants, who had maximum differences in their information pro-
cessing efficacy characteristics assessed implicitly.

The above mentioned clusters of participants differed: 1) on the preference they 
showed for resorting to the ‘task-focused’ strategy of coping with stress: 68 % resorted 
to this strategy in cluster 3 and 38 % – in cluster 1 (φ*emp = 2.01, p<.02); 2) on the 
psychological-well-being (C. D. Ryff, 1989) the percentage of the participants with the 
cumulative measure for all the six scales, exceeding 315 scores, makes 48 % in cluster 
3 and 19 % – in cluster 1 (φ*emp = 2.05, p<.02). 

Study 2.
In the second sample of the participants (junior students) we carried out the proce-

dure of cluster analysis by three (instead of six) variables, namely by the unified quan-
titative characteristics if the information-processing efficacy, operationalized through 
the number of correctly identified figures plus ‘call names’ in each of the three sets of 
assignments (see Fig.3).

As evident form this figure, the participants belonging to cluster 3 in this sample 
had the lowest information-processing efficacy characteristics practically in all the three 
series of assignments, while those belonging to clusters 1 and 2 had low efficacy only 
under failure-threat condition, which they evidently adequately appraised as the condi-
tion of an unavoidable failure and which did not tell on their efficacy of performance in 
the third series of assignments.

Fig 4 shows that their asymmetry characteristics drastically differed for the two 
‘opposite’ clusters: 3 and 1. These data illustrate high prognostic validity of the asym-
metry measures which tap the core differences between the participants, hypothetically 
most susceptible to failure stress and most stable to it.
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The former give up one of the goals of their information-processing activity, which 
illustrates the phenomenon of operational tension mentioned earlier in the paper.

For this sample of participants we decided to assess (mainly explicitly) the in-
tegrated dynamic trait which was called the «self-initiated behavior regulation activ-
ity» [32]. Studying this trait-characteristic features was the subject-matter of their selec-
tive course, taught by our colleague Olga Glushko, who substantiated the notion of the 
«self-initiated behavior regulation activity» in her Ph. D. thesis. The participants of this 
sample took part in the empirical research for a credit in this course. 

Fig. 3. Between-cluster differences in the implicitly assessed information-processing 
efficacy 

Fig. 4. Asymmetry characteristics in clusters with different levels of performance efficacy

For assessing the self initiated behavior regulation efficacy’ the following psycho-
diagnostic inventories were used, as suggested by the author of the course: Coping 
Inventory for Stressful Situations (Endler, N. & Parker, J.,1990), Psychological Well-
being Scales (Ryff, C. D.,1989), Action Control Scale (Kuhl, J.,1990), Purpose-in-Life 
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Orientation Test (a Russian version of the test by Crumbaugh and Maholick, modified 
by D. Leontiev, 1992),

The corresponding personality measures of the self-initiated behaviors regulation 
activity of the participants of cluster 1 and 3 are presented in Table 10.

Comparative personality variables characterize the self-initiated behavior-regula-
tion activity of the participants clustered by their implicitly assessed efficacy of infor-
mation processing characteristics. 

As clear from table 10 statistically significant differences in the Purpose-in-life 
characteristics seem to be particularly informative for differentiating the participants 
which have high and low indices of the information-processing efficacy, assessed im-
plicitly with the help of the new method, presented in this paper. It is, in our opinion, a 
convincing proof of the prognostic validity of the presented method. The fact, that 3 out 
of 6 aspects of psychological well-being, as well as its overall measure, also appeared 
to differ significantly depending upon the information-processing efficacy of the partici-
pants allows to consider the hypothesizes of the research confirmed. 

Table 10 
Explicitly assessed significant differences in personality characteristics of the participants 

with the highest and lowest information processing efficacy measures 

List of Inventories and their scales
Mean values

t p
Cluster 1 Cluster 3

Psychological 
Well-Being 
(Ryff, 1989)

self-acceptance 12.421 10.357 2.932 .006284
the establishment of quality ties to 
other 12.263 9.643 3.648 .000961

the ability to manage complex 
environments to suit personal needs 
and values

11.842 9.286 3.306 .002397

the pursuit of meaningful goals and 
a sense of purpose in life 12.421 10.143 2.667 .012057

Cumulative level of Psychological 
Well-being 70.842 59.571 4.494 .000

Purpose-in-life 
test (adapted by 
D.Leontiev, 1992) 

Sense of life 36.105 30.286 2.905 .006714
Life integrity 35.947 30.357 3.638 .000989
Self-determination satisfaction 29.316 25.214 3.503 .00142
Locus of self control 23.947 20.714 2.756 .009705
Locus of life control 36.368 31.071 3.354 .002115
Overall level of Purpose-in-life 149.737 111.000 5.245 .000

CISS 
(Endler & Parker, 
1990)

Emotion-focused coping 38.947 48.786 -2.789 .008956

ACS-90 
(Kuhl, 1990) Action control under failure 5.368 3.286 1.99 .045354

With the help of the CISS the key role of the emotional component in the assess-
ment of stability to failure stress has been proved. 

The empirical data have also proved the sensitivity of the Implicit Method as an 
instrument of predicting efficacy of behavior regulation under failure. It is the ‘action 
control under failure’ in the Kuhl’s scale that revealed significant differences between 
the clusters tapped by the Implicit Method of Diagnostics, investigated in this study.

Conclusions. The computer-simulated information-processing technique, devel-
oped for the implicit assessment of the individual’s stability vs. susceptibility to emo-
tional stress can be considered valid.

First of all, its use makes it possible to assess some relevant features of psychic 
processes, determined by the functional states, elicited in the individuals in the course 
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of the dynamics of the simulated activity. The procedure of eliciting an unavoidable 
failure has worked: the participants assessed as susceptible to stress showed the signs 
of unsuccessful self regulation, vividly manifested by the asymmetry characteristics as 
a sign of operational tension. 

Secondly, operational characteristics, suggested for assessing the efficacy of per-
formance of the simulated sensorimotor activity, including those that characterize the 
phenomena of asymmetry, inconsistency of performance characteristics and the general 
level of activity of the subjects provide reliable information for diagnosing differences 
in the psychic states experienced by the individuals in the course of fulfilling the sug-
gested information-processing activity under failure threat conditions.

Thirdly, the data provided in this paper, which illustrate the relationship between 
the levels of performance of the sensorimotor activity and some stable features of emo-
tionality in the personality structure of the subjects, substantiate the conclusion about 
the prognostic validity of the suggested technique for the implicit diagnostics of the 
human emotional stability.

Our experimental data clearly prove that the deterioration of behavioral characteris-
tics in the post-failure conditions cannot be referred to as a phenomenon of the «learned 
helplessness», as it appears only in one of the clusters of subjects with low level of dis-
positional characteristics specific to the individuals, susceptible to stress. This finding 
proves that the phenomenon is rooted in the psychic state of an individual susceptible to 
stress, which can be best operationalized in terms of the self-regulation efficacy.

The suggested method of the implicit assessment of stability vs. susceptibility to 
stress through the self-regulation efficacy characteristics has been proved informative 
for tapping the two major aspects of self-regulation: motivational and emotional. Study 
1 illustrates the validity of the method for assessing frustration tolerance, and study 2 – 
that of goal-setting and goal-striving.
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УДК 159.942
О. І. Афоніна

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕМОЦІЙНА ЗРІЛІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: 
ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Розглянуто теоретичні основи вивчення емоційної зрілості особистості, наведе-
но її характерні ознаки. Розглянуто й проаналізовано деякі методики психологічної 
діагностики, які вимірюють емоційну зрілість у різноманітних контекстах: як само-
стійний конструкт; як компонент у складі певних параметрів особливостей особис-
тості (в якості окремої шкали); як характерну ознаку в описі досліджуваних показ-
ників. 

Ключові слова: емоційна зрілість особистості, шкала емоційної зрілості.

Рассмотрены теоретические основы изучения эмоциональной зрелости личности, 
приведены ее характерные признаки. Рассмотрены и проанализированы некоторые 
методики психологической диагностики, которые измеряют эмоциональную зре-
лость в различных контекстах: как самостоятельный конструкт; как компонент 
в составе определенных параметров особенностей личности (в качестве отдельной 
шкалы); как один из характерных признаков в интерпретации отдельных факто-
ров (шкал).

Ключевые слова: эмоциональная зрелость личности, шкала эмоциональной зрелости.

Постановка проблеми. Емоційна зрілість дорослої людини є необхідною 
умовою для здійснення ефективної професійної діяльності, для побудови гар-
монійних міжособистісних відносин, для підтримки психоемоційного та сома-
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тичного здоров’я. Таке твердження не викликає сумніву, але породжує питан-
ня про суть феномена емоційної зрілості, його зміст, критерії, ознаки. За словами 
О. Я. Чебикіна, дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців свідчать 
про недостатню вивченість структури емоційної зрілості з таких причин: розми-
тість тлумачень самого поняття «емоційна зрілість», широке коло ознак, які ха-
рактеризують феномен, відсутність чітких концептуальних уявлень, що розкри-
вають механізми і зміст цього явища [12, с. 73].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема емоційної зрілос-
ті різною мірою розглядалася у вітчизняній і зарубіжній психології, психотера-
пії (О. С. Алборова, І. О. Кирилов, І. Г. Павлова, О. Я. Чебикін, О. А. Чудіна, 
D. Abrahamsen, К. Е. FitzMaurice, А. Maurer, J. Murray та ін.)

У більшості робіт уживання терміна «емоційна зрілість» супроводжується 
описом характерних ознак емоційно зрілої людини, але відсутні визначення, струк-
тура цього феномена (Є. Лазуренко, О. С. Штепа, G. Allport, K. E. FitzMaurice, 
Е. Landau, W. С. Menninger, E. Morler та ін.), в інших роботах вказуються одинич-
ні, характерні для емоційної зрілості, здатності або складові й лише в окремих 
працях конкретизується поняття, представлена структура і / або сутність «емоцій-
ної зрілості» (О. С. Алборова, І. О. Кирилов, І. Г. Павлова, О. Я. Чебикін, О. А. Чу-
діна, A. S. Reber).

Наприклад, І. Г. Павлова, спираючись на роботи О. Я. Чебикіна, вважає емо-
ційну зрілість інтегративним явищем «суто емоційного порядку» і визначає її як 
інтегративну якість особистості, що характеризує ступінь розвиненості емоцій-
ної сфери на рівні адекватності емоційного реагування в певних соціокультурних 
умовах. Головні компоненти емоційної зрілості – властивості: емоційна експре-
сивність, емоційна саморегуляція та емпатія [3–5; 12; 13].

Інше, більш розгорнуте визначення, дає О. А. Чудіна: «Емоційно зріла осо-
бистість – це особистість дорослої людини, відкрита емоційному досвіду, яка 
усвідомлює власні почуття і приймає за них відповідальність, яка володіє розви-
неною емоційною сферою й емоційною стійкістю, здатна адекватно ситуації ви-
являти і виражати емоції і почуття, здатна гнучко і творчо жити з власними емо-
ційними переживаннями» [14, с. 115].

Узагальнені результати теоретичного аналізу досліджень, які прямо або опо-
середковано торкаються проблеми емоційної зрілості особистості, дозволяють 
виділити її характерні ознаки: рівень розвитку емоційної сфери адекватний віку 
(Г. М. Бреслав, О. В. Запорожець, А. Є. Ольшаннікова, Є. Д. Хомський та ін.); 
усвідомленість (розуміння) власних і чужих емоційних станів, почуттів, пере-
живань та адекватність їх вираження (А. Н. Лук, О. А. Чудіна, О. Л. Яковлева, 
D. Goleman, К. Е. FitzMaurice, A. H. Maslow, W. C. Menninger та ін.); відповідаль-
ність за свої емоційні стани, почуття, переживання (О. А. Сергєєва, О. А. Чуді-
на, J. Murray та ін.); довільність, вміння контролювати, керувати своїми емоці-
ями і переживаннями (І. Г. Колимба, І. В. Сергєєва, А. Ш. Тхостов, C. Lambert, 
C. R. Rogers, A. S. Reber та ін.); емоційне реагування, адекватне віковим, соціо-
культурним нормам (І. Г. Павлова, П. Фресс, О. Я. Чебикін, A. S. Reber), потре- Г. Павлова, П. Фресс, О. Я. Чебикін, A. S. Reber), потре-Г. Павлова, П. Фресс, О. Я. Чебикін, A. S. Reber), потре- Павлова, П. Фресс, О. Я. Чебикін, A. S. Reber), потре-Павлова, П. Фресс, О. Я. Чебикін, A. S. Reber), потре- Фресс, О. Я. Чебикін, A. S. Reber), потре-Фресс, О. Я. Чебикін, A. S. Reber), потре- Я. Чебикін, A. S. Reber), потре-Я. Чебикін, A. S. Reber), потре- Чебикін, A. S. Reber), потре-Чебикін, A. S. Reber), потре- S. Reber), потре-S. Reber), потре- Reber), потре-Reber), потре-
бам, цінностям та інтересам суб’єкта (Н. Г. Гаранян, А. Н. Лук, А. Б. Холмогоро- Г. Гаранян, А. Н. Лук, А. Б. Холмогоро-Г. Гаранян, А. Н. Лук, А. Б. Холмогоро- Гаранян, А. Н. Лук, А. Б. Холмогоро-Гаранян, А. Н. Лук, А. Б. Холмогоро- Н. Лук, А. Б. Холмогоро-Н. Лук, А. Б. Холмогоро- Лук, А. Б. Холмогоро-Лук, А. Б. Холмогоро- Б. Холмогоро-Б. Холмогоро- Холмогоро-Холмогоро-
ва, О. Л. Яковлєва, К. Є. FitzMaurice, A. H. Maslow, W. C. Menninger та ін.); по- Л. Яковлєва, К. Є. FitzMaurice, A. H. Maslow, W. C. Menninger та ін.); по-Л. Яковлєва, К. Є. FitzMaurice, A. H. Maslow, W. C. Menninger та ін.); по- Яковлєва, К. Є. FitzMaurice, A. H. Maslow, W. C. Menninger та ін.); по-Яковлєва, К. Є. FitzMaurice, A. H. Maslow, W. C. Menninger та ін.); по- Є. FitzMaurice, A. H. Maslow, W. C. Menninger та ін.); по-Є. FitzMaurice, A. H. Maslow, W. C. Menninger та ін.); по- FitzMaurice, A. H. Maslow, W. C. Menninger та ін.); по-FitzMaurice, A. H. Maslow, W. C. Menninger та ін.); по- H. Maslow, W. C. Menninger та ін.); по-H. Maslow, W. C. Menninger та ін.); по- Maslow, W. C. Menninger та ін.); по-Maslow, W. C. Menninger та ін.); по- C. Menninger та ін.); по-C. Menninger та ін.); по- Menninger та ін.); по-Menninger та ін.); по-
зитивне ставлення до світу, до «Іншого», до себе, свого життя, свого майбутньо-
го (О. С. Алборова, Н. Бордовська, І. О. Кирилов, А. Реан, В. А. Чернобровкі- С. Алборова, Н. Бордовська, І. О. Кирилов, А. Реан, В. А. Чернобровкі-С. Алборова, Н. Бордовська, І. О. Кирилов, А. Реан, В. А. Чернобровкі- Алборова, Н. Бордовська, І. О. Кирилов, А. Реан, В. А. Чернобровкі-Алборова, Н. Бордовська, І. О. Кирилов, А. Реан, В. А. Чернобровкі- Бордовська, І. О. Кирилов, А. Реан, В. А. Чернобровкі-Бордовська, І. О. Кирилов, А. Реан, В. А. Чернобровкі- О. Кирилов, А. Реан, В. А. Чернобровкі-О. Кирилов, А. Реан, В. А. Чернобровкі- Кирилов, А. Реан, В. А. Чернобровкі-Кирилов, А. Реан, В. А. Чернобровкі- Реан, В. А. Чернобровкі-Реан, В. А. Чернобровкі- А. Чернобровкі-А. Чернобровкі- Чернобровкі-Чернобровкі-
на, О. А. Чудіна, E. L. Berne), емоційна стійкість як стійке переважання позитив- А. Чудіна, E. L. Berne), емоційна стійкість як стійке переважання позитив-А. Чудіна, E. L. Berne), емоційна стійкість як стійке переважання позитив- Чудіна, E. L. Berne), емоційна стійкість як стійке переважання позитив-Чудіна, E. L. Berne), емоційна стійкість як стійке переважання позитив- L. Berne), емоційна стійкість як стійке переважання позитив-L. Berne), емоційна стійкість як стійке переважання позитив- Berne), емоційна стійкість як стійке переважання позитив-Berne), емоційна стійкість як стійке переважання позитив-
них емоцій (А. Є. Ольшаннікова, О. А. Чернікова); зрілі способи переробки емо- Є. Ольшаннікова, О. А. Чернікова); зрілі способи переробки емо-Є. Ольшаннікова, О. А. Чернікова); зрілі способи переробки емо- Ольшаннікова, О. А. Чернікова); зрілі способи переробки емо-Ольшаннікова, О. А. Чернікова); зрілі способи переробки емо- Чернікова); зрілі способи переробки емо-Чернікова); зрілі способи переробки емо-
цій (сублімація, творчість, гумор) (О. А. Чудіна, G. Allport, S. Freud); здатність 
отримувати та надавати емоційну підтримку, самопідтримку, «опора на себе» 
(A. Bandura, P. J. LaFreniere, F. S. Perls та ін.); здатність до близькості, любові 
(О. С. Алборова, І. О. Кирилов, E. Erikson, P. J. LaFreniere, A. Kempinski та ін.); 
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креативність, творчий підхід до життя, спонтанність (О. С. Алборова, І. О. Кири-
лов, G. Allport, E. L. Berne, E. Erikson, V. E. Frankl, S. Freud, E. Fromm, Е. Landau, 
A. H. Maslow та ін.); розвинута емпатія (І. Г. Павлова, О. Я. Чебикін, О. А. Чудіна 
та ін.); здатність до самотності (D. W. Winnicott).

Для емпіричного вивчення кожної окремої ознаки у розпорядженні сучасної 
психодіагностики є низка валідних і надійних методик. Однак сукупність усіх пе-
рерахованих ознак або їх більшість на сьогоднішній день не відображена в якійсь 
певній концепції чи теорії і, відповідно, не має варіантів психодіагностичних ме-
тодик.

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Теоретичне дослі-
дження психологічної літератури, присвяченої питанням емоційної зрілості, по-
казує, що відсутність цілісного наукового уявлення про сутність даного феномена 
актуалізує проблему практичного характеру – розробку валідних і надійних мето-
дів діагностики емоційної зрілості особистості.

Мета статті: розглянути існуючі варіанти методів психологічної діагностики 
емоційної зрілості особистості.

Виклад основного матеріалу. Виявлений нами психодіагностичний інстру-
ментарій, пов’язаний з вимірюванням емоційної зрілості особистості, можна роз-
поділити на три групи.

Перша група. До першої групи ми віднесли методики, спрямовані на вивчен-
ня (вимірювання) безпосередньо емоційної зрілості (про що заявлено в їх назві) та 
є теоретично або емпірично обґрунтованими.

Тест «Шкала емоційної зрілості», розроблений Уіллокбі в першій полови-
ні XX ст. Ця методика спрямована на вимір якості повсякденної поведінки до-
рослої людини з точки зору рівня її соціалізованості (соціалізованої системи цін-
ностей) до і після проведення психотерапії. Під зрілою поведінкою розуміється 
зменшення використання захисних реакцій, збільшення ступеню прийняття дій-
сності в собі й у своєму соціальному оточенні, зменшення інфантильної поведін-
ки. Тест складається із 60 тверджень, заснованих на судженнях психологів і пси-
хіатрів про зрілі види поведінки людини. Бали присвоюються від 1 (найбільш не-
зрілий) до 9 (найбільш зрілий). Наприклад, у відповіді на твердження «S (суб’єкт) 
зазвичай звертається по допомогу у вирішенні своїх проблем» оцінюється в 1 бал; 
твердження «S (суб’єкт) вітає законні можливості для прояву статевих потреб; 
він не соромиться, не боїться цього і не особливо зайнятий цим» – в 9 балів. За-
галом, дослідження показали, що результати клієнтів за «Шкалою емоційної зрі-
лості» Уіллокбі збігалися з оцінками психотерапевтів про результати успішнос-
ті клієнт-центрованої психотерапії [9, с. 199]. На жаль, цієї методики в доступних 
нам наукових джерелах не виявлено.

Індійські вчені-психологи Я. Сінгх і М. Бхаргава розробили опитуваль-
ник «Шкала емоційної зрілості» (Emotional Maturity Scale (EMS), Y. Singh & 
М. Bhargava, 1990), призначений для дорослих і підлітків. Опитувальник склада-
ється із 48 питань, які співвіднесені з п’ятьма показниками: емоційна нестійкість, 
емоційна регресія, соціальна дезадаптація, дезінтеграція особистості, відсутність 
незалежності. Вказані дані про ретестову надійність (0,75) та валідність. Ця мето-
дика не перекладена, відповідно, не адаптована, не стандартизована для україно-
мовної чи російськомовної вибірки [16].

Методика «Діагностика емоційної зрілості» (для підліткового, юнацького 
віку) академіка О. Я. Чебикіна. Опитувальник складається із 42 питань, співвід-
несених із трьома основними шкалами – «Емоційна експресивність», «Емоцій-
на саморегуляція», «Емпатія» і шкалою щирості. Основні шкали підрозділяються 
на дві підшкали за рівнем прояву компонента емоційної зрілості: особистісні та 
міжособистісні. Тобто, особистісний рівень прояву емоційної зрілості розгляда-
ється як результат внутрішньої діяльності особистості, спрямованої на оволодін-
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ня самим собою, перетворення внутрішнього світу (інтроспрямований). Міжосо-
бистісний рівень розглядається як результат зовнішньої діяльності, яка спрямова-
на на перетворення зовнішнього світу і виявляється у спілкуванні (екстраспрямо-
ваний). Обидва рівні прояву емоційної зрілості автор характеризує як взаємодопов-
нюючі, а не як протилежні. Таким чином, методика розглядає такі показники. «Ін-
троекспресивність» – мимовільні прояви емоцій у міміці, рухах, інтонації, які крім 
іншого виконують функцію розрядки, полегшення, викликаного емоційним пере-
живанням. «Екстраекспресивність» – вміння правильно, точно і з адекватною ін-
тенсивністю передавати у спілкуванні свій емоційний стан. «Інтросаморегуляція» – 
здатність до регуляції власних реакцій, станів і процесів у відповідності з ситуаці-
єю і доцільністю. «Екстрасаморегуляція» – здатність впливати на поведінку інших 
людей. «Інтроемпатія» – вміння розбиратися в емоційних станах оточуючих, здат-
ність співчувати і співпереживати їм, розуміти причини їх поведінки. «Екстраемпа-
тія» – здатність адекватно використовувати вищезазначені вміння як засіб регуляції 
відносин у спілкуванні [12; 13]. Максимальна оцінка кожної підшкали – 6 балів, 
шкали – 12 балів. Сума трьох шкал визначає інтегративний показник емоційної 
зрілості. За даними автора, методика має високу валідність і надійність [5, с. 44].

Інших методик, спрямованих на вивчення емоційної зрілості, в доступних 
джерелах нами не виявлено. Таким чином, на цей час у розпорядженні вітчизня-
них психологів знаходиться єдина теоретично обґрунтована, валідна, надійна ме-
тодика «Діагностика емоційної зрілості» (О. Я. Чебикіна), використання якої до-
цільно для вибірки підліткового і юнацького віку, до того ж, якщо в дослідженні 
поділяються теоретичні погляди О. Я. Чебикіна на структуру емоційної зрілості.

Друга група. Друга група поєднує методики, спрямовані на вивчення пев-
них параметрів властивостей особистості, до складу яких емоційна зрілість вино-
ситься до окремої шкали. Тобто передбачається, що в цих методиках розуміння 
авторами емоційної зрілості спирається на певну теоретичну базу і являє собою 
якийсь цілісний, відносно самостійний компонент більш широко досліджуваного 
явища або властивостей особистості.

Методика діагностики структури его-ідентичності «СЕІ-тест» О. Л. Сол-
датової. Методика була розроблена для перевірки гіпотези про існування сен-
зитивних періодів для становлення різних сторін его-ідентичності. Ця методи-
ка спрямована на визначення змісту і статусу его-ідентичності дорослих людей, 
використовується в процесі психологічного консультування та супроводу у пе-
ріоди нормативних криз розвитку особистості. За даними автора, психометрич-
на перевірка тесту показала внутрішню узгодженість шкал на рівні р <0,001; 
тест-ретестова надійність за критерієм стійкості даних у часі – p <0,01. Вирішен-
ня задачі конструктивної валідності тесту було проведено шляхом зіставлення з 
методикою САТ [11, с. 112]. Опитувальник складається із 53 пунктів, розподі-
лених за сімома шкалами. Діагностичні категорії – шкали тесту структури его-
ідентичності (СЕІ-Тест): 1. «Відповідальність за вибір» або «творча сила розви-
тку» (ТС1); 2. «Самодостатність» або «Сила его» (СЭ); 3. «Усвідомленість жит-
тєвого шляху» (ОЖ); 4. «Емоційна зрілість» (ЭЗ); 5. «Прийняття теперішнього» 
(ПН); 6. «Усвідомленість власних цінностей» (ОЦ); 7. «Відповідність собі» (СС). 
Шкала «Емоційна зрілість» (ЭЗ) вміщує 8 пунктів, що утворюють фактор, який 
вимірює прийняття своїх почуттів, навіть найбільш сильних, і довіру своїм емо-
ційним проявам. Цією шкалою діагностуються особливості ставлення до влас-
них переживань та емоційних проявів. Наприклад, повне заперечення можливос-
ті й здатності до переживання сильних емоцій, у тому числі негативних; прагнен-
ня долати, придушувати власні сильні переживання та їх прояви, схильність не ви-
знавати емоції; визнання і прийняття навіть найсильніших емоційних переживань.

1Скорочені назви шкал надані мовою оригінала (російською).
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Стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості – 
СМИЛ (Л. Н. Собчік). Методика розроблена на основі психометричного підхо-
ду американських авторів всесвітньо відомого тесту MMPI. Опитувальник скла-
дається з 556 тверджень, які утворюють 10 основних діагностичних шкал. Крім 
основних шкал тест поєднує низку додаткових шкал (близько 200). Додаткова 
шкала № 6 «Зрілість» [10, с. 193]. Шкала містить 140 тверджень. Чим вищим є по-
казник, тим більш зрілою в емоційному плані є особистість. Опису змісту шкали не 
надано. Показники за цією шкалою взаємопов’язані з деякими основними шкала-
ми методики, які можуть бути інформативними для вивчення емоційної зрілості.

Методика «Оцінка особистісних якостей керівника» [2, с. 8], запропонова-
на укладачами методичного посібника Є. І. Куш, Д. П. Понкратовим, Д. М. Рос-
лавцевим. Тест складається із 40 тверджень різної спрямованості, які співвіднесе-
ні з п’ятьма шкалами: «рівень соціальної моральності», «рівень духовної зрілос-
ті», «рівень емоційної зрілості», «рівень соціального інтелекту», «рівень групово-
го лідерства». Передбачає відповіді: «повністю згоден» – 2 бали, «частково зго-
ден» –1 бал, «не згоден» – 0 балів. Рівень емоційної зрілості підраховується як 
сума балів за відповіді на твердження з 31 по 40 і має шість проявів: «найвищий» 
(0 – 1 балів), «дуже високий» (2 – 4 балів), «високий» (5 – 8), «середній» (9 – 12), 
«нижче середнього» (13 – 16), «низький» (17 – 20). Для прикладу наведемо де-
які твердження: «Я не люблю відповідати за кого-небудь», «З людьми, до яких 
не маю симпатії, не обов’язково поводитися чемно», «Дармоїдів слід ізолювати 
від суспільства», «Мені часом важко викласти свою думку». Базуючись на змісті 
тверджень важко судити про теоретичне або емпіричне обґрунтування цієї мето-
дики, на жаль, в джерелі воно не зазначено. Відсутні також психометричні дані.

Із перелічених методик, на наш погляд, прийнятне використання перших 
двох через наявність відомостей про їх надійність, валідність. Однак приймати їх 
за основні не видається можливим, оскільки вони не дають диференційованих по-
казників за структурними компонентами емоційної зрілості.

Третя група. У третю групу віднесено методики, в яких емоційна зрілість 
приймається як одна з характерних ознак при описі інших психічних явищ, в ін-
терпретації певних факторів (шкал).

Психодіагностичний тест (ПДТ) В. Мельникова, Л. Ямпольського [7, с. 75 – 
91]. Ця методика являє собою багатовимірний інструментарій, заснований на 
принципі стандартизованого самозвіту випробуваного (підлітковий, юнацький 
вік), призначений для вивчення структури особистості в межах визначених фак-
торів. Опитувальник складається з 174 тверджень, поєднаних у 14 шкал. Шкали 
нижнього рівня (10) описують: невротизм, психотизм, депресію, совісність, ес-
тетичну вразливість, жіночність, розгальмування, загальну активність, боязкість 
(сором’язливість), товариськість. Шкали верхнього рівня (4) характеризують: пси-
хічну неврівноваженість (групуються на базі 1, 2 і 3 шкал нижнього рівня), асо-
ціальність (4 і 5 шкали), інтроверсію (6, 7 і 8 шкали) і сенситивність (9 і 10 шка-
ли). Емоційна зрілість згадується у двох шкалах: «Невротизм» (шкала нижнього 
рівня) і «Сензитивність» (шкала верхнього рівня). Шкала «Невротизм» фіксує рі-
вень тривожності, збудливості, вразливості, емоційної зрілості; невпевненість у 
собі, нерішучість, нездатність долати життєві труднощі, психічну невитривалість 
тощо. Шкала «Сензитивність» призначена для вимірювання тонкощів емоційних 
переживань; фіксує чутливість, вразливість, артистичність, художнє сприйняття 
навколишнього, чемність, ввічливість, делікатність, емоційну зрілість.

Тест-опитувальник А. В. Звєрькова та Є. В. Ейдмана [6, с. 85] спрямований 
на визначення рівня розвитку вольової саморегуляції. Опитувальник складається 
із 30 пунктів та має три шкали: «наполегливість», «самовладання» і узагальнюю-
чу шкалу «рівень загальної саморегуляції». За твердженням авторів, високий бал 
за шкалою «рівень загальної саморегуляції» характерний для осіб емоційно зрі-
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лих, активних, незалежних, самостійних. Низький бал спостерігається у людей 
чутливих, емоційно нестійких, ранимих, невпевнених у собі. Субшкала «самовла-
дання» відображає рівень довільного контролю емоційних реакцій і станів.

Методика багатофакторного дослідження особистості Р. Кеттелла при-
значена для вивчення структури особистості дорослих людей (16 PF), дітей (CPQ) 
і підлітків (HSPQ). Емоційна зрілість згадується як характерна ознака в описі фак-
тора «С» – «Слабкість Я» – «Сила Я». (Інфантильність, егоцентричність – емоцій-
на зрілість, стійкість до фрустрації). Фактор характеризує ступінь емоційної стій-
кості, здатність керувати емоціями і настроєм, уміння знайти їм адекватне пояс-
нення і реалістичний вираз. За Р. Кеттеллом, особистість із негативним полюсом 
фактора «С» – дратівлива, не задоволена життям, власним здоров’ям, крім того, 
ця особистість безвольна [1; 15]. На підставі показників, отриманих за фактором 
«С», можна говорити про зрілість емоцій в протилежність нерегульованої емо-
ційності [1; 15]. Основні ознаки фактора (витяги): «Слабкість Я»: слабкість, емо-
ційна нестійкість; перебуває під впливом почуттів; легко засмучується, мінливий; 
має невротичні симптоми; іпохондрія, стомлюваність; «Сила Я»: сила, емоцій-
на стійкість; витриманість; спокійний, флегматичний, тверезо дивиться на речі, 
працездатний, реалістично налаштований; емоційно зрілий; має постійні інтере-
си; спокійний; реально оцінює обстановку, керує ситуацією, уникає труднощів [8, 
с. 232].

Міннесотський багатофакторний особистісний опитувальник (MMPI) 
та Стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості 
(СМИЛ). В описі характеристик основних (клінічних) шкал немає згадок про емо-
ційну зрілість, але у двох є згадки про емоційну незрілість. Імовірно, інтерпрета-
ція показників за цими шкалами може бути непрямою ознакою «наявності» або 
«відсутності» емоційної зрілості особистості. Наведемо уривки з інтерпретацій 
цих шкал. Шкала (№ 3) емоційної лабільності, істерії (Ну). Підвищення показни-
ків за шкалою виявляє емоційну лабільність, витіснення складних психологічних 
проблем, соціальну та емоційну незрілість особистості аж до істеричних проявів 
(при підвищенні показників вище 80 Т). Низькі показники 3-ї шкали (нижче 50 Т) 
свідчать про більш високий рівень емоційної стійкості, про знижену чутливість 
до впливів оточуючого середовища з відносно низьким рівнем відгуку на пробле-
ми соціального мікроклімату. Шкала (№ 9) гіпоманії, оптимістичності (Ma). Гі-
пертимний тип поведінки – це незалежно від обставин піднесений настрій, над-
мірна активність, бурхлива діяльність, енергія без чіткої спрямованості, яка «пе-
реливається через край»; брак витримки і наполегливості; егоцентризм, емоційна 
незрілість, ненадійність моральних установок і прихильностей.

У додаткових шкалах СМИЛ наведена шкала № 59 «Емоційна незрілість», 
однак опис змісту відсутній. Вона містить 48 тверджень, має чоловічі та жіночі 
середньонормативні дані [10].

Ці та інші, не наведені в цьому переліку методики, можуть бути використані 
для емпіричного вивчення емоційної зрілості в якості додаткових для більш до-
кладного дослідження прояву окремих структурних компонентів емоційної зрі-
лості особистості в залежності від теоретичних підходів і уявлень дослідників.

Висновки. Емпіричне вивчення емоційної зрілості особистості, звичайно, не 
обмежується наведеним переліком розглянутих методик. Залежно від теоретич-
них підходів, уявлень автора про структуру та зміст феномена емоційної зрілос-
ті особистості, діагностичне дослідження може включати в себе методики, спря-
мовані на вивчення: особливостей емоційної сфери (емоційність, експресивність, 
емпатія, емоційна стійкість, емоційна врівноваженість, емоційне благополуч-
чя тощо), особливостей самосвідомості (самоприйняття, самооцінка), емоційних 
установок особистості, особливостей когнітивної та вольової сфери (емоційний 
інтелект, саморегуляція, самоврядування, самоконтроль), механізмів психологіч-
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ного захисту, копінг-стратегій і т.ін. Однак узагальнені результати теоретичного 
аналізу досліджень, які зачіпають проблему емоційної зрілості особистості, пока-
зують розмаїття її характерних ознак, що значно ускладнює їх психодіагностич-
не вивчення в рамках одного дослідження без розробки нових валідних методик. 
Особливо актуальною є розробка діагностичного інструментарію для вибірки до-
рослих респондентів.

Огляд доступних нам на сьогоднішній день наукових психологічних джерел 
підтверджує актуальність теоретичної і практичної розробки проблеми емоцій-
ної зрілості особистості і окреслює перспективи подальшого вивчення цього фе-
номена.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ 
У ФОРМУВАННІ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ 

У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Розглянуто проблему особливостей прояву характеристик емоційної сфери осо-
бистості в міжособистісних стосунках у юнацькому віці. Висвітлено питання розу-
міння емоцій на підставі підходів різних зарубіжних та вітчизняних психологів, а та-
кож особливостей формування міжособистісних стосунків юнаків. Виявлення меха-
нізмів та характеру зв’язку емоційної сфери особистості з її міжособистісними відно-
синами розглядається на матеріалі дослідження емоційної сфери 30 юнаків та 
дівчат. 

Ключові слова: емоції, емоційне реагування, міжособистісна взаємодія.

Рассмотрена проблема особенностей проявления характеристик эмоциональной 
сферы личности в межличностных отношениях в юношеском возрасте. Освещены 
вопросы понимания эмоций на основании подходов разных зарубежных и 
отечественных психологов, а также особенностей формирования межличностных 
отношений юношей. Выявление механизмов и характера связи эмоциональной 
сферы личности с её межличностными взаимоотношениями рассматривается на ма-
териале исследования эмоциональной сферы 30 юношей и девушек.

Ключевые слова: эмоции, эмоциональное реагирование, межличностное взаимодействие.

Одним з найяскравіших показників ефективності міжособистісних стосунків 
є стабільність емоційних проявів членів референтної групи. 

Її можна досягти не тільки створенням загальної позитивної ситуації в групі, 
але й враховуючи індивідуальні особливості кожної особи.

Особлива увага дослідників приділяється тому, що будь-який акт міжособис-
тісного спілкування – це не просто вплив людини на людину, а їх безпосеред-
ня взаємодія. Процес спілкування виглядає як система пов’язаних між собою ак-
тів (Б. Ф. Ломов, 1984). Міжособистісна взаємодія розглядається як такий зв’язок 
(комунікація), який включає в себе обмін не тільки діями, але й уявленнями, іде-
ями, інтересами, настроями, емоціями, почуттями й установками між людьми 
(С. Л. Рубінштейн, 1973; Б. Ф. Ломов, 1984; М. І. Шевандрин, 1995; О. О. Бода-
льов, 1996; О. О. Леонтьєв, 1997) [6]. 

Між людиною і навколишнім світом складаються об’єктивні відносини, які 
стають предметом почуттів та емоцій. В емоціях і почуттях виявляється своєрід-
не особистісне ставлення людини до навколишньої дійсності і до самої себе. По-
чуття та емоції виникають у процесі діяльності і впливають на її перебіг. Струк-
тура особистості юнака формується шляхом стабілізації відносин з оточуючими 
людьми. В основі адаптивних складових міжособистісних відносин завжди поля-
гає критерій емоційності, який у своїй більшості є індикатором настрою і поведін-
ки, а також формує відносини [9].

Зв’язок між емоційним розвитком юнаків та міжособистісним спілкуванням 
досліджує В. М. Куніцина. У своїх роботах вона зазначає, що відсутність досвіду 
емоційної комунікації призводить до переваги негативних емоцій над позитивни-
ми у міжособистісній взаємодії юнаків [6].

Метою даної статті є дослідження особливостей прояву емоційної сфери осо-
бистості у формуванні міжособистісних стосунків у юнацькому віці. У ході реалі-
зації мети дослідження передбачалося вирішення таких завдань.

© Д. Ю. Баркова, В. О. Нудель, 2013
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1. Визначити основні теоретико-психологічні засади дослідження психоло-
гічних характеристик емоцій та розвиту емоційної сфери особистості в юнацько-
му віці.

2. Дослідити характер та рівні розвитку міжособистісних стосунків у юнаць-
ких колективах.

3. Виявити особливості зв’язку характеристик емоційної сфери та міжособис-
тісних стосунків юнаків. 

4. Провести якісний та кількісний аналіз отриманих емпіричних даних.
5. Проаналізувати отримані в ході емпіричного дослідження результати та 

зробити висновки. 
Роль емоцій у житті людини така ж велика, як і роль пізнавальних процесів. 

Перше систематично розроблене трактування емоційних явищ належить інтрос-
пективній психології, засновником якої є Вільгельм Вундт. Американський пси-
холог Тітченер піддав сумніву висунуту В. Вундтом тезу про неймовірну без-
ліч почуттів і вважав, що існує тільки два види почуттів: задоволення і незадово-
лення. Першим традиційну концепцію емоцій піддав сумніву відомий американ-
ський психолог Вільям Джемс. У 1884 р. він запропонував, а в 1894 р. розвинув 
далі тезу про те, що безпосередньо за сприйняттям подразника слідують тілесні 
зміни, а наше переживання цих змін і є емоції. Подібну точку зору поділяв і дат-
ський дослідник К. Ланге: на його думку, емоції виникають у результаті моторних 
змін, що викликаються деякими подразниками [4]. 

Вітчизняні психологи стверджують, що емоції – це особлива фор-
ма ставлення до предметів і явищ дійсності, та виділяють три аспекти цьо-
го феномена: аспект переживання (С. Л. Рубінштейн, Г. Ш. Шингаров), ас- Шингаров), ас-Шингаров), ас-
пект відносин (П. М. Якобсон, В. М. Мясищев), аспект відображення  
(В. К. Вілюнас, Л. М. Веккер, Г. А. Фортунатов). 

Згідно з першою точкою зору, специфічність емоцій полягає в суб’єктивному 
переживанні подій і відносин. Рубінштейн С. Л. вважав, що «почуття відобража-
ють у формі переживання ставлення суб’єкта до оточення, до того, що він пізнає і 
робить» [8, с. 385]. Інший погляд на визначення емоцій виходить з того, що емоції 
(почуття) є формою активного ставлення людини до навколишнього світу. Активно 
впливаючи на зовнішнє середовище і пізнаючи його, людина водночас суб’єктивно 
переживає своє ставлення до предметів і явищ реального світу. Аспект відображен-
ня припускає, що емоції (почуття) є специфічною формою відображення значення 
об’єкта для суб’єкта. У своїх роботах Г. А. Фортунатов і П. М. Якобсон визнача-
ють емоційні процеси як «відображення у мозку людини її реальних ставлень, тоб-
то ставлень суб’єкта потреби до значущих для нього об’єктів» [11, c. 368].

Ще в першій половині XX століття дослідники зазначали афекти як емоційні 
реакції, спрямовані на розрядку емоційного збудження, що виникає [8]. Емоційне 
реагування характеризується знаком («+» або «-» переживання), впливом на по-
ведінку і діяльність (стимулюючий або гальмівний), інтенсивністю (глибина пе-
реживань), тривалістю протікання (короткочасні або тривалі), предметністю (сту-
пінь усвідомленості і зв’язку з конкретним об’єктом) [3]. 

Юність – вік специфічної емоційної сензитивності. У цей період інтенсивно 
реалізуються і розквітають за сприятливих умов всі ті потенції емоційності лю-
дини, які закладені у її природі. Для емоційного життя юнаків притаманним є те, 
що в ці роки не тільки переживаються предметні почуття, а й формуються почут-
тя узагальнені (почуття прекрасного, почуття трагічного, почуття гумору і т. д.). 
Ці почуття висловлюють вже загальні, більш-менш стійкі світоглядні настанови 
особистості. Говорячи про емоційну сферу особистості, важливо приділити увагу 
й емоційній культурі – вихованості емоцій; рівню розвитку емоцій, який перед-
бачає емоційну чуйність, а також відповідальності за свої переживання перед со-
бою і оточуючими [7].
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Емоційна сфера здійснює свій вплив на сприйняття людиною навколишньої 
дійсності, на її мрії і плани, на вибір сфери діяльності, друзів, коханих, на твор-
чість, на уявлення про щастя. У вітчизняній психології існує безліч думок з при-
воду того, яке місце посідають міжособистісні відносини в реальній системі жит-
тєдіяльності людини. Перш за все, необхідно згадати про В. М. Мясищева, який 
вважав, що найголовніше, що визначає особистість – її ставлення до людей, що є 
одночасно взаємовідносинами. Міжособистісні стосунки – це сукупність зв’язків, 
що складаються між людьми у формі почуттів, суджень та звернень один до од-
ного. Міжособистісні стосунки включають: сприйняття і розуміння людьми один 
одного; міжособистісну привабливість (тяжіння і симпатія); взаємодію та пове-
дінку [5].

Юнацький вік – вік зростання сили Я, його здатності проявити і зберегти 
свою індивідуальність; у цей час вже є підстави для подолання страху втрати сво-
го Я в умовах групової діяльності, інтимної близькості. Міжособистісні стосун-
ки в юнацькому віці відіграють значну роль, хоча і відрізняються двома проти-
лежними тенденціями: розширенням сфери (збільшення кількості контактів, роз-
ширення меж спілкування), з одного боку, і зростаючою індивідуалізацією, від-
окремленням, з іншого. Характерною рисою міжособистісних стосунків є заго-
стрення потреби в дружбі, яка стає стійкішою і глибшою. Юнацька дружба уні-
кальна, вона посідає виняткове місце серед інших прихильностей. Підвищують-
ся вимоги до дружби, ускладнюються її критерії. У цьому віці досить типовою є 
ідеалізація друзів та дружби у цілому. У зв’язку з цим, попри розширення сфери 
спілкування, кількість друзів в юнацькому віці, у порівнянні з підлітковим, знач-
но зменшується [6]. 

З якою б силою не була спрямована юність на пошук свого місця у світі, як 
би не була вона інтелектуально готова до осмислення всього сущого, багато чого 
вона не знає – ще немає досвіду реального практичного і духовного життя серед 
близьких та інших людей. Стає актуальним пошук супутника життя і однодум-
ців, зростає потреба у співпраці з людьми, зміцнюються зв’язки з референтною 
групою, з’являється відчуття інтимності з певними людьми. Розпочавши в отро-
цтві створення своєї особистості, вперше свідомо будуючи способи спілкування, 
молода людина продовжує цей шлях удосконалення значущих для себе якостей 
в юності. Проте, в одних це – духовне зростання через ідентифікацію з ідеалом, а 
в інших – вибір для наслідування антигероя і пов’язані з цим наслідки розвитку 
особистості. Юнак продовжує відкривати через постійні рефлексії свою ефемер-
ну та невловиму, як і в підлітковому віці, сутність. Він залишається чутливою лю-
диною – іронічний погляд, влучне слово іншої людини можуть разом знезброїти 
молоду людину і збити з неї апломб, що так часто демонструється.

Лише із завершенням юнацького віку молода людина починає реально опа-
новувати захисні механізми, які не тільки дозволяють їй ззовні захищати себе від 
стороннього вторгнення, але і зміцнюють її внутрішньо. Рефлексія допомагає пе-
редбачити потенційну поведінку іншого і підготувати релевантні дії, які попере-
дять безапеляційне вторгнення; обрати таку внутрішню позицію, яка може захис-
тити більше, ніж фізична сила. У цей період життя людина вирішує, в якій послі-
довності вона докладе свої здібності для реалізації себе в праці і в житті у ціло-
му [2].

Саме в юності загострюється потреба до відокремлення, прагнення захисти-
ти свій унікальний світ від вторгнення сторонніх і близьких людей для того, щоб 
через рефлексії зміцнити почуття особистості, щоб зберегти свою індивідуаль-
ність, реалізувати свої домагання на визнання. Відокремлення як засіб утриман-
ня дистанції при взаємодії з іншими дозволяє молодій людині «зберігати своє об-
личчя» на емоційному та раціональному рівні спілкування [9]. Саме в юності від-
бувається сходження людини до найвищого потенціалу людяності і духовності, 
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але саме в цьому віці людина може зануритися до найпохмуріших глибин нелюд-
ськості [7].

 Емоційний стан особистості і міжособистісні стосунки юнаків знаходяться у 
взаємозв’язку і характеризуються загальною психологічною особливістю: силою 
прояву емоцій, що входять до емоційної сфери особистості, і співвідношенням 
рівнів міжособистісних стосунків. Рівень міжособистісних стосунків у колективі 
юнаків залежить від ступеня розвитку емоційної адекватності, емоційної згурто-
ваності та їх співвідношення.

Між спрямованістю особистості і міжособистісними стосунками юнаків іс-
нує зв’язок, який виражається у впливі особливостей спрямованості особистості 
на формування різних видів міжособистісних відносин.

Завдяки особливостям емоційної сфери юнаки можуть оцінювати навколиш-
ніх людей, встановлювати певне значення відносин, які набувають протягом пев-
ного періоду часу. Отже, взаємозв’язок особливостей емоційної сфери особистос-
ті та міжособистісних стосунків юнаків безперечно існує. Чим більше особистість 
емоційно врівноважена, тим легше їй буде встановлювати контакти з оточуючи-
ми людьми [6].

Для проведення дослідження було обрано групу юнаків віком від 16 до 23 ро-
ків у кількості 30 осіб (17 дівчат та 13 хлопців). 

Для встановлення характеру зв’язку особливостей емоційної сфери особистос-
ті з міжособистісними відносинами юнаків нами було обрано такі методики: «Ме-
тодика діагностики «перешкод» у встановленні емоційних контактів» (В. В. Бой-
ко), спрямована на вивчення особливостей встановлення емоційних контактів та ді-
агностику невміння керувати емоціями; неадекватного прояву емоцій; негнучкості, 
нерозвиненості, невиразності емоцій; домінування негативних емоцій; небажання 
зближуватися з людьми на емоційній підставі, а також «Методика діагностики між-
особистісних відносин» (Т. Лірі, Г. Лефорж, Р. Сазек), яка призначена для дослі-
дження уявлень суб’єкта про себе та про власне ідеальне «Я», для вивчення специ-
фіки взаємовідносин у малих групах, а також для виявлення переважаючого типу 
відносин до людей в самооцінці та взаємооцінці досліджуваних. 

Досліджувані отримали бланки тестів і таку інструкцію: «На бланку №1 Вам 
пропонуються питання, на які потрібно буде відповісти «так» чи «ні». На блан-
ку №2 дайте відповідь знаком «+» проти тих визначень, які відповідають Вашо-
му уявленню про себе».

У ході емпіричного дослідження були отримані результати за двома методи-
ками. За результатами «Методики діагностики «перешкод» у встановленні емо-
ційних контактів» нами було виділено найбільш складні особливості емоційного 
спілкування у юнацькому віці. 

Таблиця 1 
Результати середніх значень діагностичних показників по групі 

за методикою «Діагностики «перешкод» у встановленні емоційних контактів»

Показник

Перешкоди

Невміння 
керувати 
емоціями

Неадекватний 
прояв емоцій

Негнучкість, 
нерозвиненість, 

невиразність 
емоцій

Домінування 
негативних 

емоцій

Небажання 
зближуватися 

з людьми 
на емоційній 

основі
Середнє 
значення 2,24 2,56 1,84 1,64 1,96

Як видно з табл. 1, до найбільш виражених перешкод за результатами дослі-
дження відносяться: «невміння керувати емоціями, дозувати їх» (втихомирювати 
негативні чуттєві реакції) та «неадекватний прояв емоцій».
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Проаналізувавши отримані в процесі дослідження міжособистісних стосун-
ків дані, ми умовно розподілили досліджуваних на три групи за рівнями відно-
шення з оточуючими людьми та здатності встановлювати контакти (табл. 2).

Таблиця 2
Узагальнені дані за результатами методики 

«Діагностика міжособистісних відносин»

Параметр

Високий рівень Середній рівень Низький рівень

К-сть 
осіб Тип К-сть 

осіб Тип К-сть 
осіб Тип

1. Авторитарний 4 Диктаторський 17 Домінантний 9 Впевнений

2. Егоїстичний - - - - 30 Егоїстичні риси

3. Агресивний - - 4 Вимогливий,
суворий 26 Упертий, завзятий

4. Підозрілий - - 3 Скептичний 27 Критичний 
5. Підпорядкований - - - - 30 Скромний
6. Залежний - - 4 Слухняний 26 Конформний

7. Дружелюбний 14 Задоволення 
вимоги всіх - - 16 Схильний до спів-

праці

8. Альтруїстичний 11 Гіпервідпо-
відальний - - 19 Делікатний, добрий

Як видно з табл. 2 (за результатами, отриманими в аналізі «Методики діа-
гностики міжособистісних відносин» Лірі) «диктаторський тип» відносин визна-
чено у чотирьох осіб, «домінантний» – у 17, «впевнений» – у дев’яти. «Егоїстич-
ний тип» відносин у всіх досліджуваних зазначений низьким рівнем. Вимогли-
вість та суворість проявилися у чотирьох осіб, усі інші проявили себе як уперті 
та завзяті. Скептичність визначилась у двох осіб, критичність – у 23. Особливого 
визначення підпорядкованого типу не виявлено. Слухняними виявилися чотири 
особи, всі інші – конформні. Зазначалося 14 осіб, які прагнуть задовольнити ви-
моги всіх та 16 – схильних до співпраці. Також гіпервідповідальний тип відносин 
визначений у 11 осіб; делікатний, добрий – у 19.

За критерієм загального рівня перешкод у спілкуванні, згідно з методикою 
Бойко, нами було умовно розподілено досліджуваних у чотири групи: особи з 
дуже низьким рівнем наявності перешкод: від 3–5 балів (4 особи); низький рівень 
наявності перешкод: від 6–8 балів (7 осіб); середній рівень наявності перешкод: 
від 9–12 балів (11 осіб); високий рівень наявності перешкод: від 13 балів та біль-
ше (8 осіб). 

У людей з дуже низьким рівнем наявності перешкод було діагностовано такі 
виражені особливості: високий рівень альтруїстичності (гіпервідповідальність, 
нав’язування своєї допомоги – 67 % досліджуваних); високі показники друже-
любності, бажання задовольнити вимоги всіх людей, прояв диктаторського, влад-
ного, деспотичного характеру (також 67 %).

У людей з низьким рівнем наявності перешкод виявлено такі особливості: 
диктаторський тип (прагнення опиратися на свою думку – 80 % досліджуваних); 
високі показники за шкалою дружелюбності (емоційна лабільність – 60 % дослі-
джуваних). Варто зазначити, що у одного з опитуваних виявлений високий рівень 
егоїстичності. 

У досліджуваних із середніми показниками загального рівня наявнос-
ті перешкод було виявлено диктаторський та домінантний типи поведінки 
(70 % досліджених). Встановлено декілька випадків егоїстичності та агресив-
ності. 
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У осіб з високим рівнем наявності перешкод встановлено такі ознаки: дикта-
торський та домінантний типи (у 43 % досліджуваних); декілька випадків залеж-
ності, агресивності, підозрілості та альтруїстичності. 

Отже, в результаті проведення емпіричного дослідження було виявлено, що 
до найбільш виражених перешкод у встановленні емоційних контактів відносять-
ся: невміння керувати емоціями, дозувати їх та неадекватний прояв емоцій. 

Також ми виявили зв’язок інтенсивності наявних перешкод у встановленні 
емоційних контактів та переважаючого типу відносин до людей в самооцінці і 
взаємооцінці. 

Для груп досліджуваних з дуже низьким та низьким рівнями наявності пере-
шкод характерним виявився прояв диктаторського, владного типу відносин: вони 
схильні спиратися на свою думку. Ці люди прагнуть задовольнити вимоги всіх 
людей, відзначаються гіпервідповідальністю та дружелюбним відношенням до 
оточуючих. Вони легко йдуть на встановлення контакту з іншими людьми та не 
мають проблем у взаємодії з ними.

Для груп досліджуваних із середнім та високим рівнями наявності перешкод 
виявився характерним диктаторський та домінантний типи відносин. Також вста-
новлено декілька випадків агресивності, залежності, альтруїстичності. Ці дослі-
джувані відрізняються емоційною неврівноваженістю, а також невмінням адек-
ватно проявляти свої почуття та емоції, що і є причиною ускладненості встанов-
лення контакту з оточуючими людьми.

Отже, зв’язок взаємодії особливостей емоційної сфери особистості та між-
особистісних відносин юнаків безперечно існує. 

Рівень міжособистісних відносин у колективі юнаків значущим чином 
пов’язаний зі ступенем розвитку емоційної адекватності, емоційної згуртованос-
ті та їх співвідношенням.

Висновки. Будь-які прояви активності людини супроводжуються емоційни-
ми переживаннями. Емоції виконують мобілізуючу функцію, готують до майбут-
ньої події і, згодом, закріплюють позитивний і негативний досвід. Юнацький вік 
характеризується підвищеною емоційною збудливістю. У той же час, чим старше 
юнак, тим сильніше виражено поліпшення загального емоційного стану. У цьо-
му віці у юнаків та дівчат виникає і більш точне регулювання почуттів, зокре-
ма, більш досконале володіння вираженням своїх почуттів і настроїв. Для ран-
ньої юності типовим є емоційно-особистісне ставлення до колективу [1]. Міжо-
собистісні відносини в юнацькому віці відіграють значну роль та відрізняються 
розширенням меж спілкування у цьому віці, а також зростаючою індивідуалізаці-
єю [6]. Емоційний стан особистості і міжособистісні відносини юнаків пов’язані 
між собою. Вони відрізняються такими характеристиками: силою прояву емоцій, 
що входять в емоційну сферу особистості і співвідношенням рівнів міжособис-
тісних відносин. Чим більший в особистості рівень емоційної врівноваженості і 
вміння керувати своїми емоціями, тим простіше їй буде встановлювати контакти 
з оточуючими людьми [10]. 

Дані, отримані в результаті експериментального дослідження, можуть бути 
підставою для більш поглибленого розуміння особливостей розвитку емоційних 
станів та міжособистісних відносин, а також особливостей їх взаємозв’язку в ко-
лективі особистостей юнацького віку.
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СПЕЦИФІКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ТА ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ 

Досліджено психологічне здоров’я підлітків, які навчаються за умов загально-
освітньої школи та інтернату. Розглянуто критерії психологічного здоров’я та умо-
ви його збереження, поняття індивідуальної норми, індивідуальних відмінностей та 
гармонійної реалізації особистості, аналіз результатів емпіричного дослідження за 
обраною проблемою. 

Ключові слова: психологічне здоров’я, підлітковий вік, критерії психологічного 
здоров’я, деструктивні впливи, особистісний розвиток, психологічна парадигма.

Исследовано психологическое здоровье подростков, обучающихся в услови-
ях общеобразовательной школы и интерната. Рассмотрены критерии психоло-
гического здоровья и условия его сохранения, понятие индивидуальной нормы, 
индивидуальных различий и гармоничной реализации личности, анализ результа-
тов эмпирического исследования по выбранной проблеме.

Ключевые слова: психологическое здоровье, подростковый возраст, критерии пси-
хологического здоровья, деструктивные влияния, личностное развитие, психологическая 
парадигма.

Психологічне здоров’я – це явище, яке відображає стан відкритості досвіду, 
тісного контакту з внутрішньою та зовнішньою реальністю та конструктивного 
самовираження у життєдіяльності в цілому. Неузгодженості між внутрішньою та 
зовнішньою реальностями передбачають потребу у наявності своєрідного функ-
ціонального «органу», який би відповідав за опрацювання, інтеграцію внутріш-
нього та зовнішнього, а також за самоуправління, самовираження, самоконтроль 
на цій основі. Цей «орган» має назву «особистісний центр», і саме він виступає 
внутрішньою основою психологічного здоров’я [8, с. 156].

© Д. Ю. Баркова, М. О. Перевертайло, 2013
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У персоноцентричній теорії Г. Олпорта, К. Роджерса, А. Маслоу психологіч-
не здоров’я виступає як результат набуття людиною самої себе, який виявляється 
у відчутті справжнього буття.

Згідно з соціометричною теорією Е. Фрома, В. Франкла, Б. Братуся, психоло-
гічне здоров’я – це процес сходження людини до вершин людської сутності, який 
проявляється, перш за все, в просоціальній особистісній позиції [6].

Також у літературі можна зустріти визначення психологічного здоров’я як 
показника нормального розвитку особистості (І. В. Дубровіна), найбільш адекват-
ної мірі індивідуального та суспільного добробуту (В. О. Лищук), продукту твор-
чої самореалізації, самовираження, саморозвитку індивіда (А. Маслоу), особис-
тісної зрілості (Ф. Перлс), інтегративного показника життєво важливих функцій 
особистості людини, зокрема сім’ї (В. С. Торохтій), міри творчості особистості 
(В. О. Моляко), показника духовності особистості (Е. О. Помиткін), чинника со-
ціальної «успішності» індивіда (Т. А. Тунгусова) тощо [3–4; 6–7].

Проблема визначення поняття психологічного здоров’я не нова, адже вона 
досліджувалась у контексті розробки питань критеріїв здоров’я людини, його 
норм та відхилень [2]. Останнім часом це питання набуває особливої актуаль-
ності з огляду на поширення різноманітних психотерапевтичних та психолого-
педагогічних практик, а отже й потреби у критеріях їх ефективності тощо [3]. 

Мета дослідження: теоретичне обґрунтування та емпіричне дослідження 
специфіки психологічного здоров’я підлітків загальноосвітніх шкіл та інтернат-
них закладів.

У ході реалізації мети дослідження передбачалося виконання таких завдань:
1. Здійснити теоретичний аналіз літературних джерел, присвячених пробле-

мі психологічного здоров’я.
2. Визначити основні теоретико-психологічні засади дослідження психоло-

гічного здоров’я підлітків. 
3. Провести емпіричне дослідження специфіки психологічного здоров’я під-

літків, які навчаються в умовах загальноосвітньої школи та інтернату.
4. Зробити якісний та кількісний аналіз отриманих емпіричних даних.
5. Проаналізувати отримані в ході емпіричного дослідження результати та 

зробити висновки дослідження.
Забезпе чення нормального розвитку особистості є однією з актуальних 

соціально-пси хологічних проблем сучасної психології, педагогіки, соціології, фі-
лософії [5]. Сучасна психологічна наука та практика центруються навколо питань 
цілісного сприйняття людини, її особистісного розвитку як настільки суттєвих 
для вітчизняної психології [3].

Проблема психологічного здоров’я найбільш гостро постає на етапі формуван-
ня особистості, зокрема у підлітковому віці, оскільки цей період особистісного роз-
витку суттєво впливає на формування фундаментальних психологічних структур, 
на суб’єктність у діяльнісних, індивідуальних і соціальних, стихійних і свідомих 
вимірах індивіда. Підлітковий вік є у певній мірі критичним через потенційну мож-
ливість виникнення аномалій характеру і деформування особистості. Адже усклад-
нюються вимоги до поведінки підлітка, а це потребує певних адаптивних можли-
востей залежно від життєвих обставин, які в кожного складаються по-різному [9].

Підлітковий вік характеризується масштабним розвитком психіки, пізнаваль-
них процесів. Навчання залишається основним видом діяльності, проте зазнає ви-
разних змін в організації, змісті. Воно починає характеризуватися довільністю, 
зростанням активності й самостійності, зміною пізнавальних і соціальних моти-
вів навчання. Вдосконалюється сприйняття, набуваючи більшої різноплановості 
та багатоплановості, але ще не досягає повного розвитку [5].

У підлітковому віці спостеріга ється зростання обсягу уваги, підвищення її 
стійкості та розвиток здатності до переключення та роз поділу уваги. Також у під-
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літків від мічається погіршення результатів навчальної діяльності. Це відбува-
ється через те, що розумові здібності підлітка, на відміну від здібностей молод-
шого школяра, набувають нової якості: вони стають опосередкованими. Опосе-
редкованість розумових здібностей формується завдяки розвитку понятійного, 
мовно-логічного, абстрактного мислення. Підліток на даному етапі вже здатен 
оперувати поняттями, міркувати про властивості та якості предметів, висувати гі-
потези [3].

Відомо, що у підлітковому віці часткової руйнації зазнає особистісна ціліс-
ність (Е. Еріксон) через швидкі якісні зміни у тілесному вигляді, сексуальному 
розвитку, мисленні і т. ін. Це може супроводжуватися зниженням самооцінки, 
порушенням тілесного самосприйняття, підвищенням загального рівня тривож-
ності. Тому особливої значущості для підлітка набуває підтримка батьками його 
тимчасово знесиленого «Я» шляхом задоволення потреби в любові та у прийнят-
ті. Саме тому перед батьками постає завдання оптимального задоволення цієї по-
треби своєї дитини, причому, для цього іноді потрібно звернутися до засобів, тра-
диційно застосовуваних у спілкуванні з маленькими дітьми [10].

У підлітковому віці стає можливим істотний розвиток рефлексії за наявнос-
ті для цього певних умов. Найважливіше з них – задоволення потреби у самороз-
критті. Відкриваючи себе іншому, підліток відкриває себе сам. Так саморозкрит-
тя є початком внутрішнього діалогу.

Проте внутрішній світ підлітка дуже крихкий, цей світ є для нього певним ін-
тимним таїнством. Тому багато дослідників вказують на можливість виникнення в 
цьому віці ризику самозакриття, тобто вираженого захисту підлітками свого вну-
трішнього світу, особливо від дорослих. Наслідком цього може бути певне викрив-
лення рефлексивних процесів, поява у підлітка сильного почуття самотності [5].

Дослідження особливостей індивідуального розвитку підлітків має врахову-
вати період навчання у школі [1].

Аналіз літературних джерел показує, що, існує проблема психологічного за-
безпечення діяльності навчальних закладів, переорієнтації роботи психологічної 
служби школи щодо ство рення умов для індивідуального розвитку дитини у на-
вчальному колективі однолітків, формування її особистості з урахуванням потреб 
віку та шляхів їхньої реалізації (Н. О. Антіпіна, О. К. Дусавицький, Є. В. Заїка, 
В. В. Рєпкін, М. Л. Світашева, Т. Б. Хомуленко та ін.) [11]. 

Разом з тим, стан розробки проблеми психологічного здоров’я індивіда у су-
часній вітчизняній та зарубіжній психології показав недостатню висвітленість 
усіх аспектів даного феномена. Важливі методологічні питання проблеми пси-
хологічного здоров’я не знайшли свого повноцінного вирішення. В узагальнено-
му вигляді їх можна представити таким чином: недостатньо чітко окреслені межі 
психологічного здоров’я у системі психологічних уявлень, не визначені універ-
сальні критерії оцінки психологічного здоров’я для різних вікових груп, залиша-
ються недостатньо розробленими і теоретико-методологічні підходи до оцінки 
психологічного здоров’я [10].

Проведений аналіз літературних джерел показав, що однією з пріоритетних 
проблем психології залишається проблема цілісного вивчення особистості, осо-
бливо тієї, яка формується. 

Таким чином, проблема дослідження психологічного здоров’я є актуальною 
та потребує вирішення означених вище теоретичних та практичних питань.

Для проведення емпіричного дослідження було обрано дві групи підлітків: 
учні Новомосковської школи №2 (Дніпропетровська обл.), 14 – 15 років, жіночої 
статі у кількості 20 осіб; учні Новомосковського інтернату №7 (Дніпропетровська 
обл.), 14 – 15 років, жіночої статі у кількості 20 осіб.

Для проведення емпіричного досліджування, було обрано такі методики: 
№1 «Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (МЛО–АМ)» 
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(А. Г. Маклаков та С. В. Чермянін) для вивчення адаптивних можливостей інди-
віда на основі оцінки деяких психофізіологічних та соціально-психологічних ха-
рактеристик, які відображають інтегральні особливості психічного та соціально-
го розвитку, що виявляється на всіх рівнях функціонування людини; для оцінки 
інтегрального рівня основних складових психологічного благополуччя підлітків 
було обрано методику «Психологічне благополуччя» К. Ріфф (адаптована у Дні-
пропетровському національному університеті імені Олеся Гончара М. О. Знане-
цькою).

На основі даних, отриманих у процесі тестування, був проведений аналіз, об-
робка та узагальнення результатів. За результатами дослідження була складена 
таблиця профілів адаптивності підлітків I групи (учнів школи) та II групи (учнів 
інтернату), а також виведено середній показник по кожній досліджуваній особис-
тісній особливості. Узагальнені дані представлені в табл. 1.

Таблиця 1
Показники середньогрупових значень за методикою «Адаптивність» 

(А. Г. Маклаков та С. В. Чермянін)

Досліджувані особистнісні особливості
Середні показники досліджуваних груп

I II
ОАП  11,55  14,6

НПС  3,2  3,7

КЗ 4,35  6,35

МН  4  4,55

Примітка: ОАП – особистісний адаптивний потенціал; НПЗ – нервово-психічна стійкість; КЗ – 
комунікативні здібності; МН – моральна нормативність.

Також була складена таблиця профілів психологічного благополуччя підліт-
ків I та II груп (табл. 2).

Таблиця 2
Показники середньогрупових значень за методикою «Психологічне благополуччя» 

(К. Ріфф)

Досліджувані особистнісні особливості
Середні показники досліджуваних груп

I II
Самовідношення 48,65  42,65
Позитивні відношення з іншими 50,6  45,2
Автономія 49,6  48,5
Екологічна майстерність 50,85  46,25
Наявність мети в житті 49,85  49,55
Особистісне зростання  52,2 47

Результати за методикою Маклакова було співставлено в таблиці середніх 
показників груп, та виведено значущість результатів у табл. 3.

Значущими результатами виявились такі досліджувані особистісні особли-
вості: «Особистісний адаптивний потенціал» (ОАП), «Комунікативні здібності» 
(КЗ).

Різниця між середнім показником такої досліджуваної ознаки, як «ОАП» 
свідчить про різні рівні особистісного адаптаційного потенціалу. Взагалі, показ-
ники усієї групи були високими. Це свідчить про те, що підлітки цієї групи у ціло-
му легко адаптуються до нових умов діяльності, швидко входять у новий колек-
тив, легко і активно орієнтуються в ситуації, як правило не конфліктні, мають ви-
сокий рівень емоційної стабільності.
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Таблиця 3
Середні показники груп за методикою «Адаптивність» (А. Г. Маклаков та 

С. В. Чермянін)

Досліджувані особистнісні 
особливості

Середній показник
I групи

Значущість 
результатів

Середній показник
II групи

ОАП 11,55 значущі 14,6

НПС 3,2 незначущі 3,7

КЗ 4,35 значущі 6,35
МН 4 незначущі 4,55

Встановлені відмінності у показнику досліджуваної ознаки «КЗ» (комуніка-
тивні здібності). Деякі з підлітків за даними тесту виявили низький рівень кому-
нікативних здібностей, що говорить про наявність бар’єру у налагодженні кон-
тактів з оточуючими, про певні прояви агресивності. Також серед досліджуваних 
із середніми показниками виявлені такі, яким властива як агресивність, так і кон-
фліктність. У частини досліджуваних було виявлено високий рівень розвитку ко-
мунікативних здібностей, що свідчить про знаходження спільної мови з оточую-
чими.

Значущих розбіжностей у показниках «Нервово-психічна стійкість» (НПС) 
та «Моральна нормативність» (МН) не виявлено, що говорить про відсутність від-
мінностей між досліджуваними I та II груп. У підлітків обох груп спостерігалися 
як низькі, середні, так і високі показники за досліджуваними ознаками, їх середні 
показники є майже однаковими.

Результати методики К. Ріфф було занесено в таблицю середніх показників, 
де представлені статистично значущі та незначущі отримані результати (табл. 4).

Таблиця 4
Показники середньогрупових значень за методикою 

«Шкала психологічного благополуччя» (К. Ріфф)

Досліджувані особистнісні особливості Середній показник
I групи

Значущість 
результатів

Середній показник
II групи

Самовідношення  48,65 значущі  42,65
Позитивні відношення з іншими  50,6 значущі 45,2
Автономія 49,6 значущі 48,5
Екологічна майстерність  50,85 значущі  46,25
Наявність мети в житті  49,85 незначущі  49,55
Особистісне зростання  52,2 значущі 47

 Значимі відмінності було встановлено за такими складовими психологічно-
го благополуччя: самовідношення; позитивні відношення з іншими; автономія; 
екологічна майстерність; особистісне зростання. За фактором наявності життєвої 
мети не було зафіксовано статистично значимих розбіжностей. 

Незважаючи на те, що існують значущі розбіжності між групами, всі отрима-
ні результати знаходилися на середньому рівні. Тобто, за показниками самовідно-
шення – досліджувані зазвичай володіють позитивним ставленням до себе і сво-
го минулого, усвідомлюють і приймають різні аспекти свого Я, як позитивні, так 
і негативні якості; позитивні відносини з іншими – підлітки, як правило отриму-
ють задоволення від теплих, довірчих відносин з іншими, здатні до сильної ем-
патії, прихильності і близькості; автономність – досліджувані, у цілому, здат-
ні протистояти соціальному тиску, мислити і поводитися незалежно, саморегу-
люють свою поведінку, оцінюють себе; екологічна майстерність – підлітки у ці-
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лому мають почуття майстерності та компетентності в оволодінні середовищем, 
здатні обирати або створювати відповідний контекст для реалізації особистих по-
треб та цінностей; особистісне зростання – досліджувані, як правило, мають по-
чуття тривалого розвитку та реалізації свого потенціалу, бачать своє зростання і 
експансію, відкриті до нового досвіду; наявність життєвої мети – підлітки за-
звичай мають цілі в житті і почуття спрямованості, почуття осмислення свого ми-
нулого й сучасного, мають переконання, що роблять життя осмисленим, в них є 
підстави і причини для того, щоб жити. Саме ця ознака виявилась незначущою за 
середніми показниками, у порівнянні іншими.

Таким чином, у переважної більшості досліджуваних було виявлено середній 
рівень психологічного благополуччя.

Результати за методикою «Адаптивність» були проаналізовані статистичним 
методом (φ*-критерій Фішера з кутовим перетворенням), який дозволяє порівня-
ти величини вибіркових дисперсій двох рядів спостережень (табл. 5).

Таблиця 5
Міжгрупові показники φ*-критерію Фішера з кутовим перетворенням 

за методикою «Адаптивність» (А. Г. Маклаков та С. В. Чермянін)

 № п/п I група II група

n x (xі-хср.)2 x (xі-хср.)2

1 8 0,12 8 0,09

2 9 0,42 7 0,49

3 8 0,12 7 0,49

4 8 0,12 8 0,09

5 7 1,82 8 0,09

6 8 0,12 7 0,49

7 9 0,42 7 0,49

8 9 0,42 8 0,09

9 8 0,12 8 0,09

10 8 0,12 8 0,09

11 8 0,12 7 0,49

12 9 0,42 7 0,49

13 9 0,42 7 0,49

14 9 0,42 8 0,09

15 9 0,42 9 1,69

16 8 0,12 7 0,49

17 8 0,12 8 0,09

18 9 0,42 8 0,09

19 8 0,12 8 0,09

20 8 0,12 9 1,69

Середнє 8,35 0,33 7,7 0,41

Сума  6,55  8,20

D  0,34  0,43

σ  0,59  0,66
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Оскільки, згідно з умовою критерію, величина чисельника повинна бути біль-
ше або дорівнює величині знаменника, то значення Fемп. завжди буде більше або 
дорівнювати одиниці, тобто Fемп. ≥1.

Розрахувавши дисперсії для змінних, отримуємо:
I група: 2 0,34õσ = ; II група: 2 0, 43.õσ =
Тоді за формулою для розрахунку за φ*-критерієм Фішера знаходимо:

.
0, 43

1,26.
0,34åìïF = =

За допомогою φ*-критерію Фішера з кутовим перетворенням при рівних сту-
пенях свободи в обох випадках. 

df = n1+n2-2 знаходимо: 2,71 для Р 0,05; 2,02 для Р 0,01.
Таким чином, отримана величина потрапила в зону значущості. 

. 0.05 0 . 0.01 0, .åìï åìïÍ Ít t t t< → < →  
Результати методики К. Ріфф було проаналізовано статистичним методом 

(φ*-критерій Фішера з кутовим перетворенням) (табл. 6).

Таблиця 6
Міжгрупові показники φ*-критерію Фішера з кутовим перетворенням 

за методикою «Шкала психологічного благополуччя» (К. Ріфф)

 № п/п I група II група 
n x (xі-хср.)2 x (xі-хср.)2
1 54 13,75 47 0,02
2 51 0,50 46 0,04
3 48 4,52 46 0,04
4 51 0,29 47 0,0006
5 52 4,17 50 10,95
6 52 2,38 47 0,23
7 47 14,38 45 2,33
8 48 6,04 47 0,10
9 50 0,39 47 0,10
10 51 1,09 50 8,85
11 51 0,77 44 7,25
12 48 3,84 45 2,86
13 50 0,21 49 6,98
14 51 0,77 44 8,17
15 50 0,39 47 0,41
16 50 0,002 48 3,27
17 49 1,27 47 0,10
18 49 0,92 45 2,33
19 50 0,002 46 0,28
20 53 7,34 45 2,86

Среднее 50,29 3,15 46,5 2,86
Сума  62,99  57,13

D  3,32  3,01
σ  1,82  1,73

Розрахувавши дисперсії для змінних, отримуємо: 
I група: 2 3,32õσ = ; II група: 2 3, 01.õσ =
За формулою для розрахунку за φ*-критерієм Фішера знаходимо:

.
0, 43

0,9.
0,34åìïF = =
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За допомогою φ*-критерію Фішера з кутовим перетворенням при рівних сту-
пенях свободи в обох випадках.

df = n1+n2-2 знаходимо: 2,71 для Р 0,05; 2,02 для Р 0,01.
Таким чином, отримана величина потрапила в зону значущості. 

Не існує істотних відмінностей між показником «Шкала психологічного бла-
гополуччя» у досліджуваних I та II групи.

Отже, за допомогою цією статистичної процедури у всіх досліджуваних було 
виявлено середній рівень психологічного благополуччя.

У результаті проведення статистичної процедури за допомогою φ*-критерію 
Фішера показник тестів «Адаптивність» та «Шкала психологічне благополуччя» 
у досліджуваних I та II групи статистично значимих розбіжностей не виявлено.

Проведення емпіричного дослідження та систематизація отриманих даних 
дозволили зробити висновки, що не існує істотних відмінностей у показниках ін-
тегральних рівнів та складових особистісного адаптованого потенціалу та психо-
логічного благополуччя. Це може бути пов’язано з невеликою кількістю обстеже-
них, що не відповідає стандартам, але надалі необхідно буде зробити більш де-
тальний та якісний аналіз та розширити вибірку досліджуваних. Отримані нами 
результати можуть слугувати основою для продовження дослідження і подальшо-
го підтвердження або спростування отриманих нами результатів.

Це також може свідчити про подібність диспозиційних властивостей нерво-
вої системи, умов виховання, засвоєних стереотипів поведінки, адекватності са-
мооцінки підлітків обох груп. Отримані дані вказують на те, що досліджувані ма-
ють однаково позитивне ставлення до себе, наявність цілей та занять, які надають 
життю сенсу, почуття безперервного розвитку та самореалізації, здатність відсте-
жити та усвідомити власні переконання.

Дана робота обмежилась розв’язанням лише декількох аспектів проблеми, які 
б могли поглибити вивчення особливостей формування психологічного здоров’я 
підлітків. Залишається актуальною необхідність розробки надійних комплексних 
методів дослідження актуальних потреб психологічного здоров’я школярів інших 
вікових груп. Отримані результати потребують подальшого опрацювання та роз-
ширення з метою їх упровадження у повсякденну практику шкільного психолога.
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ПСИХОСЕМАНТИЧНА ДІАГНОСТИКА ЖИТТЄВОЇ АНТИЦИПАЦІЇ

Проаналізовано особливості та методологічні підвалини психосемантичного 
підходу в психології. Розглянуто особливості дослідження життєвого антиципування 
особистості в контексті сформованої у неї системи конструктів.

Ключові слова: життєва антиципація, психосемантика, особистісний конструкт, ін-
теркореляції.

Проанализировано особенности и методологические устои психосемантическо-
го подхода в психологии. Рассмотрено особенности исследования жизненного анти-
ципирования личности в контексте сформировавшейся у неё системы конструктов.

Ключевые слова: жизненная антиципация, психосемантика, личностный конструкт, 
интеркорелляции.

Актуальність проблеми. Важливість осягнення здатності людини до проек-
тування та прогнозування важлива у будь-якому суспільстві і в будь-які часи. Од-
нак сам феномен життєвої антиципації є культурно-історично мінливим явищем. 
Адже життєва антиципація людини як здатність до суб’єктивного моделювання 
нею свого майбутнього або майбутнього іншої людини, а також суспільного кон-
тексту реалізації життєвого шляху є водночас і феноменом індивідуальної і сус-
пільної свідомості. У кожному суспільстві на кожному етапі складається своєрід-
на культура життєвого антиципування, яка інтеріоризується його членами в про-
цесі соціалізації. Тому в кожному суспільстві і в кожний час зазначений феномен 
потрібно певною мірою вивчати заново.

Культурно-історична своєрідність життєвого антиципування значною мірою 
зумовлена його опосередкованістю системами індивідуальних та суспільних зна-
чень, якими категоризується майбуття. Це робить особливо перспективним для 
отримання емпіричних даних психосемантичний підхід, який у його сучасно-
му вигляді сформувався у 70-х роках минулого сторіччя. Саме в той час з ви-
користанням зазначеної термінології почали виходити праці таких відомих мос-
ковських психологів, як М. А. Алмаєв [1], І. М. Козлова [5], В. Ф. Петренко [9; 
10], О. Г. Шмельова [12] та ін. Методологічними підвалинами цього підходу були 
більш ранні наукові ідеї про взаємозв’язок мови та свідомості таких класиків ра-
дянської психології, як Л. С. Виготський [3], О. М. Леонтьєв [6], А. Р. Лурія [8], 
а також американських психологів Дж. Келлі [4] та Ч. Осгуда [9]. Цей підхід вже 
показав свою продуктивність до дослідження багатьох феноменів суспільної та 
індивідуальної свідомості, але щодо життєвого антиципування він застосовував- свідомості, але щодо життєвого антиципування він застосовував-свідомості, але щодо життєвого антиципування він застосовував-, але щодо життєвого антиципування він застосовував-але щодо життєвого антиципування він застосовував- щодо життєвого антиципування він застосовував-щодо життєвого антиципування він застосовував- життєвого антиципування він застосовував-життєвого антиципування він застосовував- антиципування він застосовував-антиципування він застосовував- він застосовував-він застосовував- застосовував-застосовував-
ся мало, за винятком робіт І. Батраченка та О. Рихальської. Зазначені роботи по- мало, за винятком робіт І. Батраченка та О. Рихальської. Зазначені роботи по-мало, за винятком робіт І. Батраченка та О. Рихальської. Зазначені роботи по-, за винятком робіт І. Батраченка та О. Рихальської. Зазначені роботи по-за винятком робіт І. Батраченка та О. Рихальської. Зазначені роботи по- винятком робіт І. Батраченка та О. Рихальської. Зазначені роботи по-винятком робіт І. Батраченка та О. Рихальської. Зазначені роботи по- робіт І. Батраченка та О. Рихальської. Зазначені роботи по-робіт І. Батраченка та О. Рихальської. Зазначені роботи по- І. Батраченка та О. Рихальської. Зазначені роботи по-І. Батраченка та О. Рихальської. Зазначені роботи по-. Батраченка та О. Рихальської. Зазначені роботи по-Батраченка та О. Рихальської. Зазначені роботи по- та О. Рихальської. Зазначені роботи по-та О. Рихальської. Зазначені роботи по- О. Рихальської. Зазначені роботи по-О. Рихальської. Зазначені роботи по-. Рихальської. Зазначені роботи по-Рихальської. Зазначені роботи по-. Зазначені роботи по-Зазначені роботи по-
казали перспективність застосування цього підходу і переконали в необхідності 
подальших наукових розвідок у цьому напрямі. 

З огляду на зазначене вище метою статті є аналіз особливостей застосування 
психосемантичного підходу до емпіричного дослідження життєвої антиципації.

Виклад результатів теоретичного аналізу проблеми. Індивідуальне життєве 
антиципування слід розмежувати на біографічне, коли воно стосується життєвого 
шляху інших людей і автобіографічне, коли йдеться про власне майбутнє життя 
суб’єкта. Антиципування суспільних та природних умов, на тлі яких буде в май-
бутньому перебігати людське життя, доцільно назвати футурологічною антици-
пацією. Ці складові життєвої антиципації тісно пов’язані. Так автобіографічна ан-
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тиципація особистості повинна співвідноситися з біографічним антиципуванням 
близьких людей, особливо батьків, дітей, чоловіка, дружини. Не випадково рані-
ше чоловіка або дружину називали долею. На разі ж у розвинутих країнах сімей-
ні зв’язки невпинно слабшають, люди все частіше живуть безшлюбно або всту-
пають упродовж життя у низку шлюбів. Відповідно відбувається й емансипація 
автобіографічного антиципування від феноменів, які можна назвати сімейною та 
родинною антиципацією. Внаслідок глобалізації й посилення міграційних про-
цесів відбувається й певна емансипація автобіографічної антиципації від бачен-
ня майбутнього власної країни, але повинна посилюватися значущість глобальної 
футурологічно-антиципаційної спроможності особистості. 

У науковій літературі зазначається, що основне завдання психосемантики по-
лягає в реконструкції індивідуальних систем значень, через призму яких суб’єкти 
відображають себе, довкілля та окремі сфери реальності. Індивідуальні значення 
розглядаються у формах образів, символів, вербальних понять, а також ритуаль-
них та комунікативних дій. «Значення, – як пише В. Ф. Петренко, – це узагальне-
на ідеальна модель об’єкта у свідомості суб’єкта, у якій зафіксовані суттєві влас-
тивості об’єкта, які виокремлено в сукупній суспільній практиці. Кодування, ка-
тегоризація вихідного змісту в знаковій символічній формі ведуть до збагачен-
ня його сукупним соціальним досвідом, до впорядкування вихідного змісту, його 
організації у формах, напрацьованих суспільною практикою. Тією мірою, якою 
сприймання, пам’ять, мислення чи інший психічний процес опосередковані зна-
ченням (у формі слова, візуального символу, креслення, схеми, ритуальної дії, 
танцювального па, загальноприйнятого жесту чи мімічного виразу) вони є потен-
ційно усвідомлюваними. І навпаки, збої в нормальному функціонуванні значень 
ведуть до порушення усвідомлювання» [10, с. 12].

Такий зв’язок значень з перебігом психічних процесів людини у контексті 
будь-якої її діяльності та поведінки дає можливість вивчати дуже широкий спектр 
психологічних проблем через дослідження індивідуальних систем значень, які 
використовуються суб’єктом для розв’язання завдань, що виникають перед ним у 
відповідній сфері його життя. 

З’ясування особливостей значень, які функціонують на індивідуальному гру-
повому та суспільному рівні, є не простим завданням, оскільки будучи засобом 
опису дійсності, самі значення (поняття) можуть не усвідомлюватися як такі. Для 
їх усвідомлення їх необхідно виразити в системі інших значень. Усвідомлення 
системи значень суб’єкту, групі або суспільству необхідно для розширення кар-
тини світу і власне самої дійсності. Дійсність репрезентована суб’єкту через при-
зму чуттєвої моделі світу у формі перцептивних образів, а також знакових та кон-
цептуальних моделей. Для наївного, нерефлексуючого суб’єкта дійсність є «зли-
тою» з цією моделлю. Рефлексія понятійних форм дає можливість через конста-
тацію множинності можливих моделей світу розширити об’єкт пізнання і напра-
цьовані засоби пізнання, переборюючи позицію «наївного реалізму», забезпечити 
суб’єкту певну свободу у виборі і конструюванні засобів пізнання. 

Психосемантика виходить з того, що рефлексія засобів пізнання, використо-
вуваних суб’єктом, необхідні не лише в рамках наукового мислення, але й у сфе-
рі житейської, буденної свідомості. Слід погодитися з О. В. Улибіною, що, попри 
зневажливість відтінку, який міститься в терміні «буденна свідомість», остання 
заслуговує уваги науковців не меншою мірою ніж наукова свідомість [11, с. 5]. 
Адже буденна свідомість є природним рівнем відображення дійсності, який по-
при всю його нераціональність та примітивність забезпечує, як правило, необхід-
ний рівень адаптації до повсякденності. Імпліцитна картина світу, що міститься у 
буденній свідомості, набуває певний самостійний онтологічний статус і впливає, 
навіть будучи ілюзорною, на його реальний життєвий вибір, прийняття рішень, 
окремі вчинки та на всю поведінку в цілому.
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Тому своєрідним девізом психосемантики можна вважати таку настанову: 
хочеш пізнати сприймання індивідом певної реальності та поведінку в її контек-
сті, пізнай його систему індивідуальних значень, опираючись на яку він будує 
суб’єктивні моделі цієї реальності і проектує свої дії стосовно неї. Аналогічне 
можна сказати не лише про індивіда, але й про соціальну групу та суспільство з 
тією різницею, що тут мова буде йти не про індивідуальні, а про групові та сус-
пільні системи значень.

Якщо ми хочемо осягнути індивідуальні відмінності між тими чи іншими 
суб’єктами, то велику користь у цій справі може принести дослідження відмін-
ностей у їхніх індивідуальних системах значень. Відповідно, коли ми хочемо зро-
зуміти характер психічних змін, які переживає певний суб’єкт у процесі розвитку, 
то тут добре буде вивчити ті зміни, які відбулися в його системі індивідуальних 
значень. А якщо ми поставили за мету підвищити ефективність діяльності в кон-
тексті тієї чи іншої сфери, то це можна зробити шляхом удосконалення категорі-
альних структур його свідомості, які опосередковують пізнавальні процеси сто-
совно даного сектора дійсності.

Системи значень індивідуальної, групової та суспільної свідомості як своє-
рідні пізнавальні інструменти щодо певної сфери реальності можуть дуже різни-
тися за кількістю самих значень, їхнім складом, характером синонімії та антоні-
мії, активності застосування тих чи інших значень у пізнавальних процесах. Сис-
теми значень також можуть бути дуже різними і в плані їх ієрархічної організації. 
Зазначені відмінності і встановлюються за допомогою різних методик у результа-
ті проведення психосемантичних досліджень. 

Окрім значення в рамках психосемантики у якості первинної одиниці вивчен-
ня індивідуальної, групової та суспільної свідомості розглядається таке явище, як 
конструкт і, відповідно, увага дослідника фокусується на системах конструктів. На 
сьогодні оперування терміном конструкт по суті означає окремий підхід у межах пси-
хосемантичного підходу, підвалини якого започатковані Дж. Келлі [4; 7].

Конструкт, порівняно зі значенням, є більш складним утворенням, яке яв-
ляє собою біполярну шкалу, утворену двома протилежними за своїм змістом зна-
ченнями. Ілюстраціями можуть бути такі дуже розповсюджені конструкти: до-
брий – злий; сильний – слабкий; красивий – потворний тощо. Конструкт – це сво-
єрідна координатна вісь або вимір. Він може бути строго дихотомічним і склада-
тися лише з полюсів, а може і включати більшу чи меншу кількість ділень (града-
цій) між полюсами. Він також може бути і континуальною (безперервною) шка-
лою, що містить нескінченну кількість градацій, за якими можна тлумачити по-
дії чи об’єкти.

Важливою відмінністю конструкта від значення є те, що він дає можливість 
не лише категоризувати певні об’єкти, встановивши їх відповідність певній кате-
горії (Петро є добрий, Іван є добрий, Віктор є злий, Валерій є злий), але й оціни-
ти, розмістивши ближче чи далі від певного полюсу на шкалі конструкта. Тоді, 
скажімо, Петро може в контексті конструкта «добрий – злий» ближче до полюсу 
«добрий», ніж Іван, а Валерій ближче до полюсу злий, ніж Віктор. 

Дж. Келлі вважав, що конструкти слугують каналами, по яких спрямовують-
ся психічні процеси людини. Він образно порівнював конструкти з вулицями дво-
стороннього руху, які дають можливості дістатися тих чи інших висновків. Утво-
рення суб’єктом особистих конструктів можна розглядати як «зв’язування мно-
жин подій в зручні, «під’ємні» для конкретної людини вузли чи в’язанки, які їх 
доводиться тягнути на собі. Коли вони так пов’язані, події набувають тенденції 
ставати прогнозованими, а значить контрольованими і керованими» [4, с. 164].

Кожен двополюсний конструкт забезпечує людині дихотомічний вибір: як 
сприймати дещо чи як діяти. Система конструктів, створювана індивідуально 
кожною людиною, відображає мережу шляхів, по яких вона має рухатися. «Ко-
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жен шлях, – підкреслює Дж. Келлі, – це дорога з двостороннім рухом, що дозво-
ляє рухатися в будь-якому з двох напрямків, але тільки не поперек! Вона у змозі 
виробити нову лінію поведінки, не побудувавши концептуальні маршрути сліду-
вання» [4, с. 166]. Тому рух до певної мети передбачає послідовність дихотоміч-
них виборів, кожен з яких спрямовується конструктом. «Коли хтось намагається 
заново витлумачити себе, він може або з гуркотом мчатися по кругу у своїх ста-
рих жолобах, або ж прокладати нові шляхи через ті ділянки, які до того йому були 
недоступні» [4, с. 167].

Отже діяльність особистості в контексті певної сфери реальності визнача-
ється. Організація конструктів має як вертикальний, так і горизонтальний вимір. 
У першому випадку між конструктами можуть існувати суперординатні та су-
бординатні відношення. Наприклад, у деякої людини полюси конструкта «хоро-
ший – поганий» може як більш загальний включати відповідно полюси конструк-
та «розумний – дурний». Інша ж людина може вважати, що подібного зв’язку між 
зазначеними якостями не існує і, скажімо, розумна людина не обов’язково є хоро-
шою. Горизонтальні зв’язки полягають у тім, що оцінювання різними конструк-
тами у досвіді даної людини може бути пов’язано більш чи менш тісним чином. 

Для вивчення систем особистих конструктів застосовується багато методич-
них прийомів. Одні з них стосуються виявлення чи задання конструктів, дру-
гі – вивчення інтеркореляцій між конструктами, треті – встановлення ієрархічних 
зв’язків між конструктами, впорядкованості один відносно одного в плані загаль-
ності, імплікативності.

Виявлення особистих конструктів може здійснюватися шляхом оперування з 
репрезентативною вибіркою елементів з тієї змістовної сфери, щодо якої вивча-
ється система конструктів. Оперування можливе на базі тріад елементів. Дослі-
джуваному пропонується вказати в кожній тріаді два елементи, спільних у певно-
му плані і протилежних у цьому аспекті третьому. При використанні діад елемен-
тів вказується спільна суттєва ознака, а потім – полюс, протилежний спільності.

Метод діад і тріад досить широко описано у відповідній літературі, але чо-
мусь там не зустрічається метод, який за аналогією з першими двома можна легко 
сконструювати – метод монад. На нашу думку, елементи можна брати і по одно-
му та пропонувати досліджуваному назвати його суттєві властивості, а потім вка-
зати характеристики, протилежні виявленим. Більше того, на нашу думку, інко-
ли можна обійтися і взагалі без будь-яких конкретних елементів. Можна напряму 
попросити досліджуваного назвати значення або конструкти, за допомогою яких, 
з його точки зору, можна оцінювати певну змістовну сферу.

Стосовно сфери біографічного майбутнього людини у випадку монад можна 
просто попросити людину хоча б кількома словами охарактеризувати майбутнє 
своє або іншої людини. Після цього до названих характеристик можна запропо-
нувати назвати полярні і таким способом виявити певний набір конструктів, яки-
ми користується дана людина для категоризації власного майбутнього. У другому 
випадку можна поставити завдання перед досліджуваним просто вказати, яким 
може бути людське майбутнє взагалі, безвідносно до конкретних людей.

Інша група прийомів виявлення особистих конструктів базується на відштов-
хуванні від уже раніше виявлених будь-яким способом конструктів. Можна та-
кож відштовхуватися і від якогось загальноприйнятого конструкта, попередньо 
переконавшись у його зрозумілості та актуальності для досліджуваного. До цієї 
групи прийомів належить метод «драбини» та метод «піраміди». 

За методом «драбини» досліджуваний має назвати конструкт більш загаль-
ний щодо початкового, під який початковий підпадає як окремий випадок. У ре-
зультаті цього виявляється конструкт суперординатний стосовно початкового. 
Після його отримання процедура повторюється і т.д. Користуючись процедурою 
«драбина», можна рухатися до все більш загальних конструктів.
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За методом «піраміди», навпаки, тим чи іншим способом досліджуваному 
пропонується назвати менш загальні конструкти і рух здійснюється в протилеж-
ному напрямі. 

І в першому, і в другому випадках конструкти породжуються до тих пір, поки 
не буде досягнуто найбільш суперординатного чи субординатного конструкта 
або поки досліджуваний не відмовиться від цього.

Конструкти можуть не тільки виявлятися, але й задаватися дослідником, ви-
ходячи із загальноприйнятих конструктів або взятих при вивченні інших осіб. 
У цьому випадку за досліджуваним лишається завдання вказати, чи зрозумілими 
й актуальними є для нього запропоновані конструкти. Як зауважують Ф. Фран-
селла і Д. Банністер: «Для деяких цілей краще задавати конструкти хоча б у час-
тині набору» [2, с. 54]. При цьому слід мати на увазі, що експериментатор, за-
даючи конструкти, по суті пропонує вербальний ярлик, до якого досліджуваний 
прив’яже свій особистий конструкт. Тому принаймні необхідно, щоб ярлики були 
значущими для досліджуваного. Задані ярлики можуть виявитися ідентичними 
тим, які досліджуваний використовує сам, але можуть і не мати для нього ніяко-
го смислу [2, с. 54].

Для вивчення таких зв’язків формується репрезентативна вибірка елементів 
з відповідної сфери, тим чи іншим способом оцінюються за сформованим раніше 
набором конструктів і обчислюються коефіцієнти інтеркореляцій між конструк-
тами. Наявність значущої кореляції між конструктами означає, що в досвіді даної 
людини ці конструкти взаємопов’язані, і, даючи оцінку за одним із конструктів, 
людина може зробити оцінку її і за іншим.

Наприклад, якщо конструкт «красивий – некрасивий» і «вірний – невірний» 
пов’язані настільки жорстко, як у відомій пісні, то жінка з відповідною системою 
конструктів, зустрівши мужчину й оцінивши його як красивого автоматично оці-
нить його і як невірного. Тобто здійсниться свого роду гносеологічне передба-
чення. А якщо в розуміння її щасливого майбутнього входить вірність супутни-
ка життя, то може бути здійснене ще й онтологічне передбачення: «з ним у мене 
буде нещасливе майбутнє».

Інтеркореляційний зв’язок між конструктами залежно від його величини по 
суті означає, як зазначалося раніше, міру того, з якою імовірністю на підставі 
оцінки за одним конструктом можна робити прогностичне судження за іншим. 
Тому, на нашу думку, кореляційний підхід у даному випадку не є єдино мож-
ливим. Адже можна і прямо запитати досліджуваного про такий імовірнісний 
зв’язок.

Отже, на нашу думку, можна окреслити два взаємодоповнюючих підходи до 
встановлення імовірнісних зв’язків між конструктами. Один – на основі розра-
хунку інтеркореляцій, а другий – через виявлення імовірнісного зв’язку прямим 
способом. Слід тільки зауважити, що між результатами, отриманими за цими спо-
собами, повного збігу не буде, бо перший стосуватиметься насамперед зв’язків, 
що не обов’язково усвідомлюються (і в цьому, до речі, його цінність), а другий – 
усвідомлюваних. Проте свідомі й підсвідомі зв’язки досвіду не повністю відпо-
відають один одному, а інколи й суттєво відрізняються (наприклад, унаслідок дії 
механізмів психологічного захисту). Тим більше інформативним буде зіставлен-
ня решіток інтеркореляційного та імовірнісного типу.

Крім того, інтекореляційні таблиці описують зв’язки між конструктами, на-
ціленими на одну якусь змістовну сферу, скажімо, риси особистості або життєві 
шляхи людини. Імовірнісну таблицю можна також побудувати, включивши кон-
структи з двох змістовних сфер. Така таблиця може описати уявлення людини 
про взаємозв’язок її характеру і особливостей майбутнього життєвого шляху.

Інтеркореляційні та ймовірнісні таблиці взаємозв’язку особистих конструк-
тів досить зручні для конструювання різних показників, які характеризують дану 
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систему конструктів. Так, один з найбільш відомих є показник когнітивної склад-
ності. Існують різні тлумачення цього показника. В. Ф. Петренко дає йому таке 
визначення: «Кількість незалежних, не синонімічних, не корелюючих конструк-
тів, використовуваних досліджуваним, визначає його когнітивну складність у да-
ній змістовній сфері» [9, с. 70]. Використовуються також показники інтенсивнос-
ті, насиченості, упорядкованості, інтегративності тощо [2]. 

Багато з цих показників мають інформативний характер. Важливим аспек-
том дослідження індивідуальних систем конструктів є також встановлення імплі-
кативних зв’язків між конструктами (тобто відношень субординатності та супер-
ординатності). З цією метою розроблено цілу систему імплікативних решіток [2], 
хоча подібні відношення вже встановлюються, принаймні частково, при викорис-
танні методів «драбини» та «піраміди».

Дослідження системи антиципаційних схем може здійснюватися за допомо-
гою імовірнісних решіток, утворених вибірками відповідних конструктів. Але 
можна припустити й інший спосіб, коли задається тільки вхідний конструкт і 
ймовірності щодо нього, а досліджуваний повинен експлікувати вихідний.

Опосередкованість життєвої антиципації системами індивідуальних та сус-
пільних значень робить особливо перспективним для отримання емпіричних да-
них психосемантичний підхід у формі імовірнісного диференціалу. Він полягає в 
експлікації суб’єктивних імовірностей здійснення варіантів майбутнього, заданих 
дескриптивним та імовірнісними конструктами (імовірнісний профіль майбут-
нього) або/і дескриптивним, імовірнісним та хронологічним конструктами (імо-
вірнісна хрономатриця). При цьому імовірнісна футуроматриця є множиною імо-
вірнісних профілів, кожен з яких репрезентує той чи інший віковий період. 

Висновки. Психосемантичне дослідження життєвої антиципації доцільно 
будувати за схемою, яка включає: виявлення та/або задання готових конструк-
тів та оцінювання майбуття в контексті такої системи конструктів (імовірнісний 
профіль); вивчення інтеркореляцій та/або суб’єктивно-імовірнісних зв’язків між 
конструктами; встановлення ієрархічних зв’язків між конструктами щодо відно-
шень субординатності та суперординатності. При цьому інтеркореляційний та 
суб’єктивно-імовірнісний (метод імовірнісного диференціалу) підходи є взаємо-
доповнюючими.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ СПЕЦИФІКИ СИТУАЦІЙ 
МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ В ПЕРІОД РАННЬОЇ ЮНОСТІ

Розглянуто особливості вікової специфіки ситуацій морального вибору, що є ак-
туальними для особистості в період ранньої юності. Подається класифікація ситу-
ацій морального вибору, що ґрунтується на основних характеристиках провідних 
систем відносин, які виникають у період ранньої юності, а саме: «старшокласник – 
незнайома людина», «старшокласник – родина», «старшокласник – друзі». 

Ключові слова: ситуація морального вибору, старшокласники, вчинкова поведінка, 
моральна активність, система відносин, ціннісно-моральний конфлікт, рання юність, мо-
ральні інтереси, цінності, сфера міжособистісного спілкування.

Проанализированы возрастные особенности специфики ситуаций морально-
го выбора, актуальных для личности в период ранней юности. Рассматривается 
классификация ситуаций морального выбора, в основу которой положены харак-
теристики ведущих систем отношений в период ранней юности: «старшеклассник – 
незнакомый человек», «старшеклассник – семья», «старшеклассник – друзья». 

Ключові слова: ситуація морального вибору, старшокласники, вчинкова поведінка, 
моральна активність, система відносин, ціннісно-моральний конфлікт, рання юність, мо-
ральні інтереси, цінності, сфера міжособистісного спілкування.

Незважаючи на широкий спектр розроблених науковцями проблем взаємодії 
особистості з ситуацією (Л. Анциферова, Л. Бурлачук, Н. Чепелєва, К. Грауман, 
К. Левін, Д. Магнуссон та ін.), дотепер не існує загальноприйнятої теорії ситуації, 
чітко визначених критеріїв поняття «ситуація морального вибору» [1; 2; 6; 3; 4; 
5]. Психологічні дослідження також показують, що поза увагою залишився про-
шарок проблем, пов’язаний із вивченням специфіки актуальних для періоду ран-
ньої юності ситуацій морального вибору, що виступає однією з причин складнос-
ті їх вирішення особистістю.

Сформованість уміння усвідомлювати психологічні ознаки ситуацій мораль-
ного вибору і на їх основі обирати рішення щодо варіанта вчинку є важливою 
складовою морального розвитку особистості особливо в період ранньої юності, 
коли нею здійснюється особистісний та професійний вибори, які за своєю суттю є 
завжди моральними. Опанування власної моральної активності старшокласника-
ми, яку Л. Антилогова, Г. Балл, М. Боришевський, М. Зотов, В. Татенко, Т. Тита-
ренко визначають головним чинником духовного саморозвитку особистості, від-
бувається в процесах навчання, пізнання, праці, спілкування, де важливе місце 
посідає рішення ціннісних дилем [1; 3; 5; 7; 10; 11]. Особливу роль у становленні 
єдності моральних знань та переконань особистості відіграють вирішення ситуа-
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цій морального вибору, за результатами яких можна визначити її моральну „силу 
«Я»”, смисли та цінності, якими вона керується.

Аналіз уміння усвідомлювати психологічні ознаки ситуацій морального ви-
бору відбувався на прикладах наведених старшокласниками ситуацій, що були 
отримані під час пілотного дослідження, в якому брали участь 87 старшоклас-
ників шкіл м. Луганська та Луганської обл. Використання наданої інструкції, у 
якій досліджуваним пропонувалося описати одну або декілька ситуацій мораль-
ного вибору з власного досвіду або свідками яких вони були і які викликали в них 
сильні емоційні переживання, довгі розмірковування, спрямовувалося на отри-
мання неупередженої актуальної для сфери стосунків сучасної молоді інформації 
про реальні ситуації, в основі яких міститься ціннісно-моральний конфлікт. До-
слідження проводилося анонімно.

У результаті було отримано 213 прикладів наведених ситуацій, за якими на-
далі диференціювалися уміння старшокласників відрізняти ситуації морального 
вибору від інших видів життєвих ситуацій, визначалася їхня актуальність для пе-
ріоду ранньої юності. 

Для вирішення поставленої мети та спираючись на погляди провідних науков-
ців (С. Анісімов, В. Бакштановський, Г. Балл, В. Роменець, В. Татенко, Ю. Шрей-
дер та ін.), було систематизовано й виділено психологічні ознаки, за якими ситу-
ація морального вибору відрізняється від інших видів життєвих ситуацій (кон-
фліктних, побутових, індиферентних та ін.), а саме: 

1) своєрідним поєднанням зовнішніх умов, обставин, які висувають особис-
тості моральний виклик щодо її вчинкової поведінки; 

2) наявністю конфлікту, основою якого є зіткнення різноспрямованих ціннос-
тей, одна з яких за своїм змістовним показником обов’язково повинна бути мораль-
ною, що ми розуміємо як внутрішнє смислове динамічне утворення, яке втілює в 
собі інтеріоризовані суспільні гуманістичні ідеали, виступає еталоном належного, 
важливим чинником регуляції соціальних відносин та поведінки індивіда; 

3) необхідністю вибору особистістю однієї з конфліктуючих цінностей; 
4) наявністю механізму «боротьби мотивів», на якому ґрунтується остаточ-

ний ціннісний вибір особистості; 
5) здатністю особистості активно постати в ролі активного суб’єкта ситуації 

морального вибору [4, с. 29]. 
Урахування вищезазначених ознак дозволило визначити поняття «ситуація 

морального вибору» як сукупність зовнішніх умов, що становлять для особис-
тості основу можливості/неможливості виступити суб’єктом вчинкової 
поведінки й проявити певну ціннісну позицію щодо розуміння обставин, усві-
домлення ціннісного конфлікту, переживання й подолання «боротьби моти-
вів» та здійснення вчинку (моральної дії) [4, с. 29].

Спираючись на визначені вище специфічні ознаки ситуацій морального вибо-
ру, відбувалася диференціація всіх наведених старшокласниками прикладів ситуацій. 

Встановлено, що досліджувані у своїй більшості усвідомлюють опановані в 
процесі власного морального розвитку психологічні ознаки ситуацій морального 
вибору (72,6 %). Проте, серед наведених прикладів ситуацій були й такі, що у сво-
їй основі не містили морального конфлікту або конфлікт мав місце, але в ньому 
було відсутнє ціннісне спрямування (27,4 %), тому вони стосувалися звичайних 
життєвих обставин, що не становили для їх учасників основу можливості висту-
пити/не виступити суб’єктом власного вчинку. Як засвідчують результати про-
веденої тренінгової роботи під час психологічного супроводу, спрямованого на 
розвиток ціннісно-смислової готовності старшокласників до морального вибору, 
брак уміння особистості усвідомлювати ознаки ситуацій морального вибору та ді-
яти з урахуванням їх особливостей, стає певною перешкодою для активізації про-
цесів її духовного самовдосконалення. 
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Розгляд змістовної основи прикладів ситуацій морального вибору показав та-
кож, що їх події ґрунтуються або на життєвому досвіді самих старшокласників і 
подаються від першої особи, або на тих подіях, учасниками яких були інші люди 
(незнайомі, знайомі та рідні). З урахуванням цих особливостей ситуації було кла-
сифіковано за спільними ознаками, якими стали провідні системи відносин у пері-
од ранньої юності й розподілено за найбільш кількісно вагомими групами: «стар-
шокласник – незнайома людина» (68,0 %), «старшокласник – родина» (9,0 %), 
«старшокласник – друзі» (23,0 %). До останньої групи віднесено ситуації, у яких 
старшокласники описували події, пов’язані з друзями, однокласниками або рефе-
рентною групою (рис.1).

Рис. 1. Розподіл ситуацій морального вибору за системами відносин старшокласників, %

Вважаємо, що значущість зазначених систем моральних відносин для стар-
шокласників є такими, що зумовлені специфікою вікового розвитку досліджува-
них у сфері міжособистісного спілкування. Процеси дорослішання вимагають від 
особистості розширення соціального простору спілкування для набуття нового 
досвіду комунікативної взаємодії з іншими людьми, що певним чином відбива-
ється на процесах морального саморозвитку особистості. 

Розширення сфери взаємовідносин з довкіллям науковці (М. Боришевський, 
І. Кон, Т. Титаренко та ін.) вважають головною особливістю періоду ранньої 
юності, завдяки чому старшокласник активно вибудовує власну особистість [1; 3; 
4]. Процеси переоцінки цінностей, формування світогляду, без яких унеможлив-
люється процес дорослішання старшокласників загалом, виступають стимулом 
для аналізу мотивів власної поведінки та поведінки інших людей задля самовдос-
коналення їхнього морального «Я». Основою вироблення моральних переконань 
стає емоційно пережитий індивідуальний досвід, який отримують старшокласни-
ки як під час взаємодії з оточуючим світом людей, так і завдяки аналізу тих варі-
антів вчинків, що надходять до них через засоби масової інформації, літератур-
ні джерела тощо. Підтвердженням цього факту є найбільша кількість (68,0 %) на-
ведених прикладів ситуацій морального вибору, що стосуються системи відно-
син «старшокласник – незнайома людина» (див. рис. 1). Проекції майбутнього са-
мовизначення виявилися в зорієнтованості досліджуваних на екзистенційні цін-
ності, тому змістове наповнення ситуацій часто містить питання смислу та цілей 
життя людини. Моральні інтереси старшокласників у цій групі ситуацій частіше 
обертаються навколо таких цінностей, як «життя іншої людини», «життя ще нена-
родженої дитини», «цінність допомоги ближньому», «цінність культурної спад-
щини», «цінність людських стосунків» тощо. Наведемо приклади таких ситуацій. 
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Ситуація №1. У центрі міста перехожі не звертають увагу на людину, що зне-
притомніла і лежить на тротуарі. Можливо, вони думають, що вона випила зай-
вого, але може бути й так, що у неї серцевий напад і потрібна допомога лікаря. Си-
туація №2. Самотня дівчина народила дитину. Їй було необхідно продовжувати 
навчання, влаштовувати особисте життя, а дитя вимагало багато уваги, піклу-
вання. Допомоги чекати не було від кого, тому дитина стала тягарем. Бездітна 
родина запропонувала всиновити малюка, але за умови, що мати його більше ні-
коли не побачить.

Наступною особливістю вікового розвитку старшокласників, що простежу-
ється в змісті наведених ситуацій, є переплетення двох суперечливих потреб спіл-
кування – відокремлення та афіліації як необхідності бути включеними до будь-
якої групи, спільноти [8, с. 129]. Відокремлення частіше виявляється в емансипа-
ції від контролю старших, проте воно діє і в стосунках з ровесниками, де на пер-
ший план виходить їх якість, а не важливість самої належності до референтної 
групи, як це було в підлітковому віці. Незважаючи на це, спілкування з ровес-
никами залишається важливим чинником розв’язання низки важливих задач для 
особистості, серед яких – опанування рольових норм молодіжного середовища, 
відпрацьовування ко мунікативних навичок та обмін актуальною для цього віку 
інформацією [9, c. 3]. 

 Оскільки в старшокласників підвищуються вимоги до спілкування з дру-
зями, воно стає більш вибірковим, зорієнтованим на більшу довіру, внутрішню 
близькість, інтимність стосунків. Як підкреслював Е. Еріксон, якість спілкуван-
ня з близькими однолітками закладає проекцію майбутніх стосунків у дорослому 
житті – у власній родині, з друзями, колегами.

З появою нових «дорослих прихильностей» (кохання та інтимних стосун-
ків) дружба поступово втрачає свої позиції. Цій тенденції також сприяє поши-
рене в молодіжному середовищі комп’ютерне спілкування, що поступово від-
даляє старшокласника від живого спілкування, стаючи його сурогатною замі-
ною [12, с. 27].

Зазначені особливості простежувалися в ситуаціях, що були віднесені до 
другої групи та стосувалися системи відносин «старшокласник – друзі». За кіль-
кістю наведених прикладів (23,0 %) вона посіла друге місце (див. рис.1). Важ-
ливими для старшокласників цінностями в цій системі відносин стали «друж-
ба», «кохання», «самоповага». Бажання мати вірних друзів є головним цінніс-
ним пріоритетом, який тут простежується. Підтвердженням цього є приклади 
ситуацій. Ситуація №1. Хлопець дав собі слово більше не палити. Нещодавно 
він познайомився з новою цікавою компанією. Якось за невимушених обставин 
йому запропонували сигарету. Він не хотів порушувати власного слова, але та-
кож не хотів втратити доброго ставлення нових друзів. Ситуація №2. Я по-
сварився з найкращим другом і дуже серджуся не тільки за отриману незаслу-
жену образу, а й за те, що її свідком стала дівчина, яка мені подобається. Че-
рез декілька днів я повертався додому і побачив, як троє невідомих з’ясовують 
стосунки з моїм другом, який дуже потребує допомоги. Ситуація №3. Десяти-
класник Дмитро, у зв’язку зі зміною місця проживання перейшов до нової шко-
ли. Юнак уже обрав для себе професію юриста, мріяв самостійно вступити до 
університету, тому добре вчився, активно працював на уроках. Дмитро хотів 
багато знати, проте в новому класі були свої традиції. Тут не прийнято «бути 
розумним», відповідати на уроках за власним бажанням, тому однокласники 
ображали та бойкотували тих, хто з відповідальністю ставився до навчання.

У період ранньої юності важливих змін зазнає і стиль спілкування стар-
шокласників. Необхідність дотримання особистістю прийнятого суспільством 
культурно-нормативного канону маскулінності або фемінінності суттєвим чином 
впливає на подальший розвиток емпатійних процесів, завдяки яким відбуваєть-
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ся освоєння внутрішнього світу іншої людини [6, c. 39–46]. Ф. Асадуліна, Д. Ма-c. 39–46]. Ф. Асадуліна, Д. Ма-. 39–46]. Ф. Асадуліна, Д. Ма-
люгін доводять, що гендерні відмінності стають не тільки важливими чинника-
ми зумовленості емоційного фону реакцій особистості на події, а й суттєвим чи-
ном впливають на процеси її спілкування, тому дівчата порівняно з юнаками ви-
являються чуттєвішими, у них більше розвинена здатність до саморозкриття, 
детальної передачі особистісно значущої інформації [2, c. 48–55]. Ця тенден-c. 48–55]. Ця тенден-. 48–55]. Ця тенден-
ція виявляється в змістовому оформленні наведених ситуацій. Дівчата в нашо-
му дослідженні частіше вдавалися до опису емоційних станів головних учасни-
ків ситуацій, деталізували події, надавали розгорнуті коментарі до наведених 
вчинків, висловлювали власні думки про поведінку людей в них, оцінювали її. 
Для юнаків, навпаки, характерними ознаками стали стислість висловлювань, не-
значна емоційна забарвленість змісту та майже відсутність оцінювання, яке вияв-
ляє їх власне ставлення до вчинків учасників наведених ситуацій. Загалом біль-
шу конкретизацію вони продемонстрували в описі змістових аспектів ситуацій. 

Важливою особливістю періоду ранньої юності виступає перебудова вза-
ємовідносин з дорослими, що також простежується в наведених ситуаціях. 
Оскільки система відносин «старшокласник – родина» представлена найменши-
ми кількісними показниками прикладів (9,0 %), уважаємо, що така позиція зу-
мовлена процесами емансипації від батьків (див. рис. 1). У період ранньої юнос-
ті особистість стає здатною самостійно обирати для себе норми поведінки, дру-
зів, засоби свого дозвілля, орієнтуючись на власну систему цінностей, яка може 
й не прийматися близькими дорослими. Проте процеси особистісного та профе-
сійного самовизначення потребують зближення з батьками, вчителями, інши-
ми дорослими, які мають багатий життєвий досвід, тому можуть обговорюва-
ти разом із старшокласниками питання та проблеми, що їх хвилюють, давати на 
них відповіді. Ця тенденція позначилася й на сфері ціннісних пріоритетів дослі-
джуваних. У системі відносин «старшокласник – родина» юнаки частіше оперу-
ють цінностями – «любов до ближнього», «материнство», «кохання», «повага», 
«здоров’я та життя близької людини», «шлюбні стосунки», «родинні стосун-
ки» та ін., що засвідчує про їхній інтерес до сфери відносин з близькими людь-
ми. Виявляючи особистісну готовність до прийняття важливих доленосних рі-
шень, старшокласник обирає для себе цінності як певні орієнтири, на яких він 
будуватиме власну сім’ю. Старшокласники навели такі приклади ситуацій, що 
належать до системи відносин «старшокласник – родина». Ситуація №1. Юнак 
та дівчина покохали одне одного. Батьки з боку нареченого не хочуть прийма-
ти майбутню невістку, оскільки вона з малозабезпеченої родини. Вони пропону-
ють сину познайомитися з іншою дівчиною, яка складе йому більш вигідну пар-
тію. Ситуація №2. Родина довгий час збирала гроші на автомобіль. Вже було 
обрано модель та її колір. Несподівано приїхав родич із проханням про допомо-
гу. У його неповнолітнього сина виявили онкологічне захворювання. Необхідна 
термінова та дорога операція, яка допоможе врятувати йому життя, але на лі-
кування не вистачає грошей. 

Таким чином, аналіз наведених старшокласниками прикладів ситуацій мо-
рального вибору дозволив диференціювати їхні уміння щодо усвідомлення пси-
хологічних ознак зазначених ситуацій. Для більшої частини старшокласників 
властиво надавати приклади ситуацій, в основі яких міститься моральний кон-
флікт з наявним ціннісним спрямуванням, що засвідчує сформованість їхнього 
особистого уміння відрізняти відповідно до засвоєних у процесі власного мораль-
ного розвитку психологічних ознак ситуації морального вибору від інших життє-
вих ситуацій.

Установлено, що наведені приклади актуальних для періоду ранньої юнос-
ті ситуацій морального вибору можуть поділятися за належністю до тих систем 
відносин, що зумовлені ключовими потребами вікового розвитку особистості. 
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Оскільки розширення взаємовідносин з довкіллям задля набуття власного життє-
вого досвіду є найбільш значущим для старшокласників, ця вікова тенденція від-
билася в системі відносин «cтаршокласник – незнайома людина». Актуалізація 
двох наступних суперечливих вікових потреб – відокремлення та афіліації – по-
значилася на процесах підвищення вимог старшокласників до спілкування з дру-
зями, референтним оточенням і певним збереженням залежності від нього осо-
бливо чітко простежується в системі відносин «старшокласник – друзі». Перебу-
дова взаємовідносин та взаємодії старшокласників з батьками, учителями та ін-
шими значущими дорослими, що ґрунтується на процесах автономії та зближен-
ня, зумовлених певною самостійністю й незалежністю, що дає процес дорослі-
шання та звернення до життєвого досвіду близьких, які краще розуміють життя 
та можуть надати цінні для молодої людини поради, простежується в системі від-
носин «старшокласник – родина».

Перспективи подальшого дослідження тих проблем, що були окреслені в на-
шій роботі вбачаємо у більш глибокому вивченні гендерних та вікових аспектів 
вирішення ситуацій морального вибору старшокласниками, вивченні внутріш-
ньопсихічних механізмів співвідношення свободи й відповідальності в процесі 
етичного вибору особистості в період ранньої юності.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОНФЛІКТНОСТІ 
У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ

Подано результати анонімного анкетування та тестування студентів Тернопіль-
ського національного технічного університету імені Івана Пулюя з метою досліджен-
ня взаємозв’язку конфліктності та психологічних чинників, що її обумовлюють. 

Виявлено залежність рівня конфліктності особистості від таких психологічних 
особливостей особистості, як самооцінка, рівень агресивності, тривожності, фру-
страції, ригідності та локус контролю.

Ключові слова: конфліктність, самооцінка, агресивність, тривожність, фрустрація, 
ригідність, локус контролю.

Представлены результаты анонимного анкетирования и тестирования студен-
тов Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пу-
люя с целью исследования взаимосвязи конфликтности и психологических факто-
ров, ее обусловливающих. 

Выявлена зависимость уровня конфликтности личности от таких психологи-
ческих особенностей личности, как самооценка, уровень агрессивности, тревожнос-
ти, фрустрации, ригидности и локус контроля.

Ключевые слова: конфликтность, самооценка, агрессивность, тревожность, фрустра-
ция, ригидность, локус контроля.

Постановка проблеми. Погляди на конфлікт як на домінуючий осередок 
суспільних відносин є доволі поширеними серед сучасних досліджень. Він по-
стійно присутній як в явних, так і в латентних формах, наявний у зіткненнях пер-
спектив розвитку країни і в повсякденному житті, пронизуючи усі міжособистіс-
ні відносини у суспільстві. Конфлікт існує і там, де є співпраця та згода. Головне 
питання психології конфлікту та конфліктології загалом полягає не у повернен-
ні до безконфліктного стану, а в тому, щоб навчитися жити з конфліктом, вико-
ристовуючи його стимулюючу дію у тих випадках, коли він розвивається в пев-
них рамках, і усвідомлюючи його руйнівний характер, коли він переростає ці рам-
ки [1, с. 249–250].

Усвідомлений аналіз конфліктів і пошуки шляхів їх вирішення за допомогою 
взаємоприйнятного узгодження позицій конфліктуючих сторін істотно просуває 
людину по шляху самопізнання і допомагає розібратися в багатьох нюансах вну-
трішнього життя. Зазвичай люди поверхово ставляться до великих, а тим більше 
до малих зіткнень повсякденності, тому рідко досягають розуміння дійсних при-
чин, властивостей, особливостей та ролі конфліктів у їхньому житті та розвитку 
їхньої особистості. 

Конфліктне протиріччя – основа саморозвитку людини і соціальних систем, 
потрібно не уникати конфліктів, а знаходити адаптивні шляхи виходу із них.

Зростаючі потреби соціальної і психологічної практики у роботі з кон-
фліктними особистостями та конфліктністю власне студентської молоді, а та-
кож недостатня розробленість цієї проблеми і зумовили вибір тематики наших 
досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Конфлікти займають істотне міс-
це в нашому повсякденному житті і, будучи найважливішою детермінантою люд-
ської активності, давно звернули на себе увагу психологів. Психологічні традиції 

© Н. А. Буняк, 2013
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вивчення цього складного і цікавого явища складалися у психоаналітичній і со-
ціологічній школах і включають великий арсенал методів опису та дослідження. 

Проте, щоб говорити про підвищену конфліктність особистості, потрібна на-
явність не однієї якості, а певного комплексу властивостей, які у поєднанні і ви-
значають підвищений рівень конфліктності. 

Конфліктність особистості визначається комплексною дією факторів психо-
логічних і соціальних. Особистісні передумови виникнення і розвитку конфлік-
тності можуть мати ситуативну і характерологічну основу. До ситуативних пе-
редумов відносяться незадоволення актуальної потреби, почуття невизначеності, 
невпевненості, дезорієнтація, втома, нестійкість настрою, підвищена збудливість, 
недостатня або викривлена інформованість. Однією із важливих причин негатив-
ного психічного стану особистості, що стимулює конфліктність, є несправедли-
ве ставлення до неї.

До характерологічних передумов виникнення конфліктності відносяться 
стійкі якості та риси характеру, що активізують зіткнення з оточуючим, виклика-
ють негативне ставлення до людини, почуття антипатії і протидії. Г. В. Ложкін [2, 
с. 67–68] до таких якостей відносить нетерпимість до недоліків інших; надмірну 
критичність; знижену самокритичність; імпульсивність; нестриманість у почут-
тях; негативні стереотипи у ставленні до людей; схильність до агресивної пове-
дінки; схильність підкоряти собі інших; невихованість; відсутність внутрішньої 
духовної культури; неуважність до людей; корисливість; егоїзм.

Н. Самоукіна у своїй праці «Кар’єра без стресу» також виділяє певні харак-
теристики конфліктних особистостей, при цьому зазначаючи, що для того, щоб 
отримати такий «титул» потрібно одночасно володіти не менше ніж вісьмома 
певними психологічними характеристиками, що на практиці зустрічається дово-
лі рідко [3, с. 37].

Але ми вважаємо, що це далеко не всі ознаки, які характеризують конфлікт-
ність особистості. У першу чергу, важливою причиною конфліктності особис-
тості є внутрішньоособистісні конфлікти. У вітчизняній психологічній літерату-
рі вони трактуються як зіткнення, протиборство різних тенденцій самої особис-
тості, приблизно рівних за силою та значущістю, але протилежно спрямованих [4, 
с. 12].

Загалом, конфліктність особистості ґрунтується на невмінні чітко усвідом-
лювати і оцінювати свої інтереси, невмінні співвіднести даний інтерес з цілою їх 
системою, наявності комплексу загрози чи образи, невмінні правильно контакту-
вати з оточуючими [5, с. 40–41].

Віковий аспект проблеми конфліктів до цих пір є одним із домінуючих за 
кількістю досліджень. У віковому аспекті проблему конфліктів вивчали Л. І. Бо-
жович, Т. В. Драгунова, Б. П. Жизнєвський, В. І. Ілійчук, Я. Л. Коломінський, 
В. М. Коміссарик, М. І. Коцко, М. І. Тютюнник (конфлікти дітей дошкільного 
віку), О. В. Первишева (конфлікти у підлітковому віці). Конфлікти у ранньому 
юнацькому віці стали предметом досліджень А. І. Бузніка, І. С. Кона та В. Г. Лась-
кової. Але, при цьому, слід відмітити те, що доволі мало досліджень конфліктів 
у студентському віці, а ще менше досліджень конфліктності як риси поведінки.

Завдання статті:
– провести теоретико-методологічний аналіз проблеми;
– теоретично обґрунтувати дослідження взаємозв’язку конфліктності та пси-

хологічних чинників, що її обумовлюють;
– підібрати вибірку, яка б відповідала умовам та меті дослідження;
– обрати методи дослідження на основі проведеного аналізу психологічних 

детермінант конфліктності;
– здійснити дослідження, спрямоване на вивчення взаємозв’язку властивос-

тей особистості та вибору нею стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях. 
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– сформулювати висновки.
Метою статті є дослідження взаємозв’язку конфліктності та психологічних 

чинників, що її обумовлюють. 
Виклад основного матеріалу. Конфліктна особистість не тільки обмежує 

власний розвиток, розкриття своїх можливостей і здібностей, але і має деструк-
тивний вплив на учасників та свідків конфліктної взаємодії. Наслідки таких кон-
фліктів можуть виявлятися в різних формах, починаючи від ситуативних невро-
тичних реакцій і закінчуючи психічними хворобами.

Методики, що ми обрали для дослідження на основі проведеного аналізу пси-
хологічних детермінант конфліктності, включали: анонімну анкету, тест «Самоо-
цінка конфліктності», тест на визначення рівня самооцінки, адаптований варіант 
методики Г. Айзенка «Самооцінка станів тривожності, фрустрації, агресивності 
та ригідності», методика визначення локусу контролю Дж. Роттера, адаптована 
С. Р. Пантелєєвим та В. В. Століним.

Дослідження проводилися на базі Тернопільського національного технічно-
го університету імені Івана Пулюя у 2010/2011 навчальних роках. В експеримен-
ті взяли участь 150 студентів другого та третього курсів спеціальностей «Марке-
тинг», «Технологія машинобудування», «Комп’ютерні системи та мережі», «Апа-
ратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення». Вік досліджуваних – 18–20 
років. 

Обробка та інтерпретація отриманих даних була зроблена з використанням 
методів математичної статистики на основі кількісної порівняльної оцінки і якіс-
ного аналізу результатів дослідження. Коефіцієнти кореляції ми визначали у про-
грамі Microsoft Excel за допомогою розроблених формул з книги О. Г. Сапегі-
на «Психологічний аналіз в середовищі Excel. Математичні методи і інструмен-
тальні засоби». Ми використали лінійний коефіцієнт кореляції по Пірсону (r) для 
з’ясування на скільки тісний зв’язок між двома взаємозалежними ознаками [6, 
с. 19]. 

Анонімна анкета, складена нами для дослідження ставлення студентів до 
конфліктів та їх поведінки у конфліктних ситуаціях, налічує 23 запитання (дода-
ток А).

Виявлено, що загалом асоціації, які виникають у респондентів із терміном 
«конфлікт», негативні. Найчастіше зустрічалися слова «бійка», «суперечка», «су-
тичка», «проблема». Лише 15 % відповідей стосувалися несхожості в поглядах, 
інтересах, бажаннях тощо і не мали вираженого негативного забарвлення. Най-
частіше учасниками конфліктів стають, на думку самих студентів, «інакодумці» – 
45 % відповідей, частіше конфліктують хлопці, ніж дівчата (31 % і 24 %, відпо-
відно). 

Стосовно внутрішньогрупової атмосфери, то у всіх групах (всього було опи-
тано студентів шести груп) вона дружелюбна – 85 % відповідей. При цьому 15 % 
студентів уважають атмосферу ніякою, але жоден із опитаних не говорить про 
агресивну. 

У групах найчастіше виникають конфлікти між окремими особистостями – 
57 %, також часто ініціюються викладачами – 30 %. Виникають конфлікти всере-
дині груп через різні погляди, інтереси, нерозуміння, неадекватну поведінку. Зу-
стрічалися також згадки про несправедливе ставлення до студентів та принижен-
ня з боку викладачів.

Лише 12 % респондентів зазначили, що є люди, з якими вони постійно кон-
фліктують. Серед причин таких конфліктів найчастіше зазначалися відмінності у 
поглядах та негативні характеристики опонентів. 

Слід відмітити, що у досліджуваних виникли певні труднощі із визначенням 
конфліктної людини. У більшості випадків такій особистості приписували не-
гативні якості, схильність до ескалації конфліктів, вину у погіршенні стосунків 
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усередині колективу. Але, разом з тим, значна частина проанкетованих студен-
тів вказала, що конфліктна людина – це добре, адже вона відстоює власні інтере-
си, а це навіть корисно. 

Студенти зазначали, що конфліктні люди є серед їхніх друзів (67 % респон-
дентів). Слід звернути увагу, що 75 % досліджуваних осіб вважають, що сучасні 
ЗМІ пропагують конфліктність. Хоча при роботі з опитувальником стосовно цьо-
го пункту виникало найбільше запитань і асоціації конфліктності проводилися з 
агресивністю, насиллям. Зазначено, що 20 % опитуваних часто стають учасника-
ми конфліктів, а по 40 % опитуваних – інколи та рідко. Найчастіше опитані осо-
бистості у конфлікті відіграють роль спостерігачів та ініціаторів. При чому іні-
ціаторами стають ті, хто у подальшому характеризується як особистість із під-
вищеною конфліктністю (за результатами інших методик). Ці ж індивіди схиль-
ні до суперництва і у конфліктах хотіли б відігравати роль «ініціатора». Також 
вони використовують агресивні стилі реагування («дратуюся», «кричу», «сварю-
ся», «прагну відімстити») і завжди хочуть довести свою правоту.

Опитані, які найчастіше стають у конфлікті відповідачами, прагнуть бути 
спостерігачами. Вони у конфліктах використовують різні стратегії.

Цікавим є той факт, що «жертви» прагнуть відігравати роль «ініціатора» або 
«спостерігача». Вони частіше уникають конфліктів або поступаються своїми ін-
тересами. Серед типових варіантів поведінки для них характерні намагання не ду-
мати про конфлікт, робити вигляд, що все в порядку, або ж уникати конфлікту.

95 % респондентів зазначають, що вчилися реагувати на конфлікт самостій-
но. Разом з тим, 20 % з них відчувають вплив батьків, а 15 % – друзів. 

 Найчастіше у конфліктній ситуації респонденти прагнуть довести свою пра-
воту (55 %), але лише невелика кількість при цьому намагаються зрозуміти опо-
нента (18 %). Половина опитуваних дратуються (52 %), трохи менше – намага-
ються вирішити конфлікт (40 %). По 25 % віджартовуються або жартують над 
оточуючими, також пропонують компроміс. Цікаво, що жоден із опитуваних не 
зазначив, що домовляється про обговорення проблеми, лише 5 % вибачаються, а 
35 % кричать або б’ють кого-небудь. 

Отже, результати анкетування показали, що серед досліджуваних студентів 
поширене негативне ставлення до конфліктів та протистояння. Атмосфера у сту-
дентських групах дружелюбна, конфлікти не є частим явищем. При цьому відмі-
чається низька конфліктна компетентність та прагнення до конструктивного ви-
рішення конфліктів, а низький рівень співпраці та пошуку компромісу поєднуєть-
ся з частим суперництвом та униканням конфліктів.

Наступний тест, який ми використали у роботі з досліджуваними, містить 
шкалу, яку респонденти використовують для самооцінки конфліктності за 10 па-
рами тверджень [7, с. 112]. 

Отримані дані ми порівняли з відповідями анкети і в результаті визначили, 
що у 19 % студентів дуже високий ступінь конфліктності, у 27 % – високий сту-
пінь конфліктності, у 29 % – виражена конфліктність та у 25 % респондентів низь-
ка конфліктність (табл. 1). 

Таблиця 1
Результати дослідження конфліктності особистості

Ступінь конфліктності Дуже високий Високий Виражена 
конфліктність

Низька 
конфліктність

Кількість респондентів, % 25 27 29 19

Усі подальші методики ми порівнюватимемо з даними результатами і визна-
чатимемо залежність рівня конфліктності особистості від тих чи інших психоло-
гічних особливостей.
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Тест на визначення рівня самооцінки показав такі результати: лише 9 % юна-
ків і дівчат мають адекватну самооцінку, 14 % – адекватну з тенденцією до зави-
щення, 7 % – адекватну з тенденцією до заниження. Більше половини (58 %) до-
сліджуваних – неадекватну, завищену, а 9 % – неадекватну, занижену самооцін-
ку. При цьому у 3 % респондентів рівень самооцінки за «позитивною» та «нега-
тивною» множиною не збігається, що може бути зумовлено захисними механіз-
мами особистості.

Порівнявши отримані дані про рівень самооцінки з результатами попередньої 
методики на дослідження рівня конфліктності, ми побудували діаграму (рис. 1), 
яка засвідчує, що серед респондентів з адекватною самооцінкою переважає ви-
ражена конфліктність, причому спостерігається збільшення рівня конфліктності 
при тенденціях до заниження або завищення самооцінки. У досліджуваних з не-
адекватно завищеною самооцінкою переважає високий та дуже високий рівень 
конфліктності. При цьому у респондентів із заниженою самооцінкою найчастіше 
спостерігається поведінка уникнення конфліктів, хоча і високий рівень конфлік-
тності зустрічається також доволі часто.

За допомогою методики Г. Айзенка «Самооцінка станів тривожності, фру-
страції, агресивності та ригідності» ми визначили, що у 17 % респондентів низь-
кий рівень тривожності. Це свідчить про те, що ці особистості здатні адекватніше 
оцінювати ситуацію, не очікують негативної розв’язки, і тому використовують 
активніші стратегії поведінки і прагнуть відстоювати свої інтереси.

Середній рівень тривожності діагностований у 54 % опитуваних. Для таких 
особистостей характерна висока чутливість до стресу, підвищена схильність до 
переживання незвичайних ситуацій, які суб’єктивно сприймаються як конфлікт-
ні, а також до форсування переживань, ескалації конфліктогенів та психологічних 
захистів. Підвищений рівень тривожності часто веде до спроб уникнути або хоча 
би послабити неприємні дії, а засоби здійснення цього залежать від рівня агресив-
ності та інших характерологічних властивостей особистості. 

Рис. 1. Діаграма залежності рівня конфліктності від рівня самооцінки особистості
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Високий рівень тривожності за результатами досліджень виявлено у 29 % 
респондентів. Особистість з високим рівнем тривожності схильна сприймати на-
вколишній світ як загрозливий і небезпечний. Високий рівень тривожності скла-
дає загрозу психічному здоров’ю особистості і сприяє розвитку передневротич-
них станів, що негативно впливає на результат діяльності.

При співставленні отриманих результатів із даними про рівень конфліктнос-
ті особистості ми визначили, що існує прямо пропорційна залежність між рівнем 
конфліктності і рівнем тривожності, тобто чим вищий рівень тривожності у лю-
дини, тим вищий у неї рівень конфліктності (табл. 2). 

Таблиця 2
Залежність рівня конфліктності від рівня тривожності особистості

Рівень конфліктності
Рівень тривожності, %

Низький Середній Високий
Низький 37 24 7
Виражена конфліктність 50 33 16
Високий 6 22 35
Дуже високий 7 21 42

Виявлено, що низький рівень фрустрації у 15 % досліджуваних, які відповід-
но, є стійкими до невдач і не бояться труднощів. Середній рівень фрустрації діа-
гностований у 51 % студентів, а високий – у 33 %. Як ми зазначали, високий рі-
вень фрустрації зазвичай призводить до конфліктності особистості. Порівнявши 
отримані результати із показниками конфліктності, ми можемо говорити про те, 
що при зростанні рівня фрустрації зростає і конфліктність індивідів, тобто існує 
прямо пропорційна залежність між цими двома факторами. Лінійний коефіцієнт 
кореляції по Пірсону r=0,65.

Щодо рівня агресивності студентів, то 10 % є спокійними та стриманими, у 
55 % середній рівень агресивності, а 38 % відрізняються агресивністю, нестри-
маністю, схильні до провокації конфліктів. При порівнянні із результатами тесту 
на конфліктність ми бачимо зростання конфліктності при зростанні агресивнос-
ті особистості (табл. 3).

Таблиця 3
Залежність рівня конфліктності від рівня агресивності особистості

Рівень конфліктності
Рівень агресивності, %

Низький Середній Високий
Низький 17 7 4
Виражена конфліктність 75 30 19
Високий 5 38 37
Дуже високий 3 25 40

Для даної залежності лінійний коефіцієнт кореляції по Пірсону r=0,76.
Оцінивши рівень ригідності, ми отримали такі результати: у 37 % студентів 

ригідність відсутня. Таким особистостям властиві легкість і гнучкість у поведін-
кових реакціях і ухваленні рішень; у 51 % середній рівень ригідності; у 12 % сту-
дентів – низький, тобто вони важко переносять будь-які зміни, оскільки ці зміни 
можуть сприяти виникненню труднощів у спілкуванні, стресів, конфліктів, погір-
шенню самопочуття. Результати порівняння отриманих даних з даними про рі-
вень конфліктності відображає табл. 4.

Отже, збільшення ригідності веде до збільшення конфліктності особистості. 
Лінійний коефіцієнт кореляції по Пірсону r=0,68.

Використання методики визначення локусу контролю допомогло встанови-
ти, що 67 % студентів є екстерналами, а 33 % – інтерналами. 
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Таблиця 4
Залежність рівня конфліктності від рівня ригідності особистості

Рівень конфліктності
Рівень ригідності, %

Низький Середній Високий
Низький 19 14 11
Виражена конфліктність 55 43 36
Високий 24 31 35
Дуже високий 2 12 18

Наступним етапом було порівняння локусу контролю із конфліктністю осо-
бистості (рис. 2):

Рис. 2. Діаграма залежності рівня конфліктності від локусу контролю особистості

Отже, конфліктнішими є все ж екстернали, тобто гіпотеза про те, що екстер-
нальність локусу контролю є чинником підвищення конфліктності особистості 
підтвердилася. Лінійний коефіцієнт кореляції по Пірсону r=0,88.

За результатами отриманих даних можемо констатувати наявність залежнос-
ті рівня конфліктності особистості від таких психологічних особливостей особис-
тості, як самооцінка, рівень агресивності, тривожності, фрустрації, ригідності та 
локус контролю. Відповідно, більш конфліктними є особистості тривожні, агре-
сивні, з підвищеною фрустрацією, ригідністю, екстернальним локусом контролю 
та неадекватною самооцінкою. 

Висновки з даного дослідження. Конфліктність особистості – це риса ха-
рактеру або їх комплекс як інтегративна властивість особистості, яка передба-
чає часту ескалацію і входження особистості в конфлікти. Ця властивість визна-
чається цілою низкою психологічних (темперамент, рівень агресивності, психо-
логічна стійкість та саморегуляція, рівень домагань, емоційний стан), соціально-
психологічних (соціальні установки та цінності, ставлення до опонента по спіл-
куванню, комунікативна культура) та соціальних (особливості життя і діяльності, 
загальний рівень культури, можливості для задоволення потреб тощо) факторів.

Для того, щоб говорити про підвищену конфліктність особистості потрібна 
наявність не однієї якості, а певного комплексу властивостей, які у поєднанні і 
визначають підвищений рівень конфліктності. Цей комплекс і виступатиме пси-
хологічними детермінантами конфліктності. Підняте питання вимагає досконало-
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го практичного і теоретичного дослідження, що є метою нашої подальшої робо-
ти в цьому напрямі.
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Додаток А

Анкета
для дослідження ставлення студентів до конфліктів 

та поведінки у конфліктних ситуаціях

Прізвище, ім’я________________________________________
Стать _______________________
Вік______________
Група_________________

Наперед вдячні за співпрацю!

1. Які слова у Вас найчастіше асоціюються із конфліктом? _______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________

2. Чи є у Вашій групі люди, які постійно стають учасниками конфліктів? Хто це?
a. Хлопці
b. Дівчата
c. Інакодумці
d. Немає

3. Які конфлікти найбільш характерні для Вашої групи?
a. Між окремими особистостями
b. Між особистістю і групою
c. Між малими групами
d. Ініційовані викладачами

4. Чи є у Вашій групі люди, з якими Ви постійно конфліктуєте? З якої причи-
ни? _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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5. Чи є у Вашій групі люди, які постійно конфліктують між собою? З якої 
причини? ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Через що найчастіше виникають конфлікти у групі? ___________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Яка загалом атмосфера у групі?
a. Дружелюбна
b. Агресивна
c. Ніяка

8. Дайте визначення конфліктній особистості. __________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Конфліктна людина – це добре чи погано? Поясніть. __________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10. Чи є конфліктні особистості у Вашій сім’ї? 
a. Так
b. Ні

11. Чи є конфліктні особистості серед Ваших друзів?
a. Так
b. Ні
12. Чи пропагують конфліктність сучасні ЗМІ?
a. Так
b. Ні

13. Як часто Ви стаєте учасником конфлікту?
a. Часто
b. Інколи
c. Рідко

14. Яку роль Ви найчастіше відіграєте у конфлікті?
a. «Ініціатор»
b. «Відповідач»
c. «Жертва»
d. Посередник
e. Втягнутий іншими
f. Спостерігач

15. Яку роль Ви б хотіли відігравати у конфліктній ситуації?
a. «Ініціатор»
b. «Відповідач»
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c. «Жертва»
d. Посередник
e. Втягнутий іншими
f. Спостерігач

16. У кого Ви вчилися реагувати у конфлікті (або з ким із перелічених Ви ре-
агуєте найбільш схоже)?

a. Батьки
b. Друзі
c. ЗМІ
d. Власний досвід
e. Літературні персонажі
f. Ваш варіант __________________

17. Як би Ви хотіли поводитися в конфлікті і чи поводитеся так завжди? ____
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

18. Яка поведінка типова для Вас у конфліктній ситуації (можливі кілька ва-
ріанти)?

a. Обурююся, дратуюся
b. Роблю вигляд, що все в порядку
c. Зразу поступаюся
d. Б’ю кого-небудь
e. Намагаюся довести свою правоту
f. Мовчу (використовую мовчання як засіб впливу)
g. Кричу, сварюся
h. Жаліюся кому-небудь
i. Віджартовуюся або жартую над оточуючими
j. Домовляюся про обговорення проблеми
k. Плачу від образи або несправедливості
l. Тікаю і відчуваю себе нещасним
m. Прошу пробачення, вибачаюся
n. Згадую усі прогрішення противника
o. Намагаюся зрозуміти опонента
p. Ображаюся
q. Прагну відомстити
r. Намагаюся про це не згадувати і не думати
s. Намагаюся бути розумнішим і вирішити конфлікт
t. Пропоную компроміс
u. Ігнорую 
v. Ваш варіант _______________________

19. Як часто Ви прагнете до суперництва?
a. Часто
b. Інколи
c. Рідко

20. Як часто Ви співпрацюєте з іншою стороною конфлікту?
a. Часто
b. Інколи
c. Рідко
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21. Як часто Ви йдете на компроміс?
a. Часто
b. Інколи
c. Рідко

22. Як часто Ви уникаєте конфліктів?
a. Часто
b. Інколи
c. Рідко

23. Як часто Ви поступаєтеся у конфлікті своїми інтересами?
a. Часто
b. Інколи
c. Рідко

Надійшла до редколегії 01.03.2013.

УДК 159.96
Д. С. Волков, С. М. Сердюк

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ПРОВІДНІ ОСОБИСТІСНІ РИСИ
 СЛУЖБОВЦІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

У професійно спрямованому аспекті досліджено провідні особистісні риси служ-
бовців правоохоронних органів. На базі повної за обсягом емпіричної інформації 
простежено та достовірно доведено практичну необхідність детального досліджен-
ня особистісних особливостей службовців правоохоронних органів для їх подальшо-
го використання в оптимальному посадовому розподілу, а також для раціоналізації 
галузевого навчання й виховання.

Ключові слова: провідні риси особистості, емоційна стійкість, інтегроване прийняття 
себе, самодостатність, вольова регуляція, екстрапунітивність, екстернальність.

В профессионально направленном аспекте исследованы личностные черты слу-
жащих правоохранительных органов. На базе полной по объему эмпирической ин-
формации отслежена и достоверно доказана практическая необходимость детально-
го исследования личностных особенностей служащих правоохранительных органов 
для их дальнейшего использования в оптимальном должностном распределении, а 
также для рационализации отраслевого обучения и воспитания.

Ключевые слова: ведущие черты личности, эмоциональная устойчивость, интегри-
рованное принятие себя, самодостаточность, волевая регуляция, экстрапунитивность, 
экстернальность.

Постановка проблеми. Основою управлінської політики правоохорон-
них органів є робота з персоналом з урахуванням особистісних якостей кожно-
го службовця. Це дозволяє: оптимізувати штатну чисельність, покращити добір 
кадрів, поліпшити процеси навчання та перепідготовки службовців тощо. Науко-
во обґрунтоване розв’язання цієї соціально-психологічної проблеми у галузі пра-
воохоронної діяльності потребує глибокого вивчення та осмислення закономір-
ностей функціонування особистості працівника на службі, його психічних мож-
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ливостей та резервної стійкості в нестандартних умовах для раціоналізації вико-
нання своїх службових обов’язків. Як свідчать дослідження [2; 5; 7; 10; 11 та ін.], 
під час управління керівниками не ураховуються індивідуальні якості підлеглих, 
переважає негативне ставлення працівників правоохоронних органів до системи 
і стилю управління, невисокими є авторитетність і лідерські якості керівників.

Специфіка діяльності працівників органів внутрішніх справ полягає в реаль-
них особливих умовах її здійснення, а саме професійною нормою виступає реалі-
зація службових завдань у ситуаціях з непередбачуваним результатом, з підвище-
ною відповідальністю за прийняті рішення, необхідністю спілкуватися з антисо-
ціальним контингентом громадян, майже щоденно витримувати дію психічних і 
фізичних перевантажень (Л. І. Беляєва [3], С. Е. Борисова [4], В. С. Медведєв [8], 
А. П. Москаленко [9]). Правоохоронна діяльність фахівців органів внутрішніх 
справ здійснюється в галузі суспільних відносин системи «людина-людина», як 
правило, в складних конфліктних умовах. Вирішення службових завдань невід-
ривно пов’язано з вирішенням людських проблем, поведінкою людей, їх суспіль-
ними та загальнолюдськими цінностями, індивідуальними особливостями, спря-
мованістю, почуттями, пристрастями, потребами. Все це значно впливає на фор-
мування особистісних характеристик та визначає провідні риси, які виступають 
професійно-важливими особистісними якостями. Таким чином, умови протікан-
ня правоохоронної діяльності формують специфічний внутрішній світ особистос-
ті службовця, певну систему ставлень, специфічне реагування на професійні по-
дії, конкретні зразки виконання професійних дій, визначають особливі особистіс-
ні вимоги до роботи.

Актуальність емпіричного дослідження обумовлена нагальною необхідніс-
тю розробки дієвого базового механізму підвищення професійного рівня праців-
ників правоохоронних органів України. Гуманізація процесу професійного на-
вчання та діяльності, підвищена увага до людського фактора передбачає забез-
печення збалансованості між професійними вимогами до особистості, її інтере-
сами і спрямованістю, а також рівнем сформованості загальних та спеціальних 
здібностей, потенційних можливостей. Однією із головних умов вирішення за-
значеної проблеми є створення системи якісного відбору кадрів на підставі комп-
лексної оцінки рівня сформованості професійно значущих якостей особистості. 
Її особливе значення визначається тим, що успішність підготовки майбутніх пра-
цівників правоохоронних органів залежить від певної системи індивідуально-
психологічних якостей, а недостатній їх розвиток є причиною низької придатнос-
ті до навчання, майбутньої діяльності.

Тому об’єктом теоретико-емпіричного дослідження виступали психологіч-
ні особливості правоохоронної діяльності, предметом були провідні особистіс-
ні риси працівників правоохоронних органів як базова засада ефективного вико-
нання професійної діяльності. Мета полягала у складанні науково обґрунтова-
ної бази даних провідних особистісних рис працівників правоохоронних органів. 
Основою для проведення репрезентативного емпіричного дослідження було об-
рано констатуючий експеримент. Визначена мета зумовила обсяг та спрямуван-
ня психодіагностичного вимірювання, яке здійснювалося за допомогою таких ме-
тодик:

– опитувальник «Шістнадцять особистісних факторів» Р. Кеттелла, форма А;
– опитувальник Г. Шмішека;
– опитувальник «Рівень суб’єктивного контролю» Дж. Роттера;
– методика «Рисуночна фрустрація» С. Розенцвейга;
– тест «Прогресивні матриці» Дж. Равена;
– методика «Вольової наполегливості» Є. П. Ільїна і О. К. Фещенко.
Для статистичної обробки та подальшої обґрунтованої інтерпретації емпірич-

них даних дослідження використовувалася програма STATISTICA-6.1. В якості 
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статистичного критерію визначення щільності взаємозв’язку між основними осо-
бистісними рисами працівників правоохоронних органів був використаний коефі-
цієнт рангової кореляції Ч. Спірмена. 

Дослідження проводилося на базі Дніпропетровського державного універси-
тету внутрішніх справ. У цілому, експериментальна референтна група досліджува-
них складала 60 курсантів. Для забезпечення чистоти експерименту група респон-
дентів характеризувалися гомогенністю за статтю (чоловіча), віком (до 25 років). 

Результати аналізу проявів провідних особистісних рис службовців пра-
воохоронних органів.

Аналіз отриманих емпіричних даних дослідження провідних особистісних 
рис службовців правоохоронних органів складався з трьох кроків. Перший крок 
включав опис емоційно-вольової та інтелектуальної сфери особистості служ-
бовця, які обумовлюють успішність роботи в екстремальних умовах та виступа-
ють провідними для здійснення правоохоронної діяльності в силу того, що тісно 
пов’язані з характером об’єктивних труднощів служби. Другий крок полягав у ви-
значенні особливості проявів поведінкової сфери службовців правоохоронних ор-
ганів як результуючої сформованих установочних систем особистості на активне 
або пасивне, відповідальне або невідповідальне, оборонне або захисне поводжен-
ня. Третій крок аналізу дав можливість визначити взаємозв’язок між виявленими 
особистісними рисами службовців правоохоронних органів, що дозволило зроби-
ти висновок про наявність узгодженої системи провідних рис службовців органів 
внутрішніх справ та скласти їх профіль.

Особливості емоційно-вольової та інтелектуальної сфер характеризують ви-
значальну специфічність сприйняття, переживання, оцінки й реагування службов-
ців правоохоронних органів незалежно від значущості або стресогенності ситуа-
ції, у якій вони перебувають. До методик, що дозволили простежити ці особли-
вості відносяться: опитувальник «Шістнадцять особистісних факторів» Р. Кеттел-
ла, опитувальник акцентуацій особистості і темпераменту Г. Шмішека, методика 
«Вольової наполегливості» Є. П. Ільїна і О. К. Фещенко та тест «Прогресивні ма-
триці» Дж. Равена.

Дані, отримані за допомогою опитувальника «Шістнадцять особистісних 
факторів» Р. Кеттелла, визначають прояв стійких у часі показників. У 16-ти осо-
бистісних факторів опитувальника для аналізу були обрані такі, котрі у більш по-
вній мірі відповідають завданням дослідження, а ці відібрані особистісні фактори 
були згруповані в такі параметри:

1) фактори А+, F+, Н+ утворюють тріаду, що характеризує екстраверсію;
2) фактори С -, О + й Q4 + становлять невротичну тріаду;
3) I +, F + характеризують істероїдні прояви особистості;
4) фактори С+ й G+ визначають стійке й наполегливе поводження;
5) фактори Н -, I +, С-, О+ характеризують гостре переживання страху життя 

й, як наслідок, підвищену чутливість до погроз;
6) фактори Q2+, Q3+ й N+ виражають рівень самостійності й інтегрованості 

особистості, її соціальної досвідченості й проникливості;
7) фактор L+ характеризує захисне, пасивно-агресивне поводження й вну-

трішнє напруження, що не знаходить розрядку.
Змістовний аналіз результатів дослідження виявив такі особливості:
– C – емоційна нестійкість: x  =3.5; σ =1,21; G – «супер-Его»: x =7,23; σ=2,16); 

Н – насичуваність контактами ( x =3,87; σ =3,1) N – «соціальна досвідченість» 
( x =8,21; σ =2,12), L – захист і внутрішнє напруження ( x =9,11; σ =1,12); О – «три-
вожність»: x =8,12 при стандартному відхиленні σ =3,01; Q2 – залежність ( x =3,42; 
σ=1,32); Q4 – «фрустрованість» ( x =7,9;σ = 2,45).

– 52 % досліджуваних (31 особа) готові до контактів, до співробітництва і взає-
модії, проявляють інтерес до людей та емоційно сприйнятливі – високий фактор А; 
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– 23 % досліджуваних зі значно вираженою екстравертованістю, стійкістю 
до стресогенних факторів, активністю при налагодженні контактів з оточуючи-
ми – перший параметр; 

– у 83 % (49 досліджуваних) виявлений невротичний паттерн особистісного й 
емоційного реагування – другий параметр;

– у 9 % (4 досліджуваних) виявлена тенденція до прояву істероїдних рис – 
третій параметр;

– для 21 % (13 досліджуваних) притаманне емоційно зріле, стійке й послідов-
не реагування – четвертий параметр; 

– п’ятий параметр виявився в 63 % (38 досліджуваних), відзначаючи підви-
щену чутливість до погроз і гостре переживання страху;

– 34 % вибірки (11 досліджуваних) виявляють тенденцію до адаптивного, ін-
тегрованого сприйняття себе й своїх відносин з дійсністю – шостий параметр; 

– у 86 % (52 досліджуваних) виражено внутрішнє напруження, підозрілість, 
дратівливість й поводження, яке ідентифікується з постійним прийняттям явища 
захисту й протистоянням іншим – сьомий параметр.

Психодіагностика особистісних характеристик службовців правоохоронних 
органів виявила переважні параметри, а саме: низьку емоційну стійкість, сфор-
мований Его-контроль, незначну стресостійкість, захист й внутрішнє напружен-
ня, тривожність, залежність, фрустрованість (фактори С-, G+, Н-, L-, О+,Q2-, Q4+). 
Означені фактори свідчать про наявність емоційного дисбалансу, сформованого 
невротичного патерна реагування, захисного, оборонного поводження й триво-
ги як домінуючого й неусвідомленого переживання. Разом з тим, сформований 
Его-контроль свідчить про розвинуту внутрішню принциповість, яка забезпечує 
послідовність, наполегливість та відповідальність у питаннях не тільки власної, 
але й соціальної значущості, яка визначається специфікою самої правоохоронної 
служби. 

Таким чином, аналіз індивідуальних особистісних профілів та інтерпретація 
виділених параметрів дозволяє оцінити основні екстенсивні характеристики осо-
бистісних властивостей службовців правоохоронних органів, а саме: значні емо-
ційні переживання; низьку стресостійкість; перевагу почуттів страху, тривоги й 
дратівливості; виражене внутрішнє напруження й блокування розрядки.

Подальша діагностика типу домінуючого емоційного переживання й акцен-
туації особистості та темпераменту здійснювалася за опитувальником Г. Шміше-
ка. Спираючись на теорію особистості К. Леонгарда було запропоновано такі ва-
ріанти угруповання шкал у параметри: 

1) активності – гіпертимія, дистимія, циклотимія; 2) реактивності – збудли-
вість, застрягнення; 3) емоційної сфери – емотивність, екзальтація; 4) контролю – 
педантичність, демонстративність; 5) зниженого фону настрою й енергії – дисти-
мія, тривожність. 

Проведене ранжирування отриманих результатів за шкалами опитувальника 
Г. Шмішека по всій групі досліджуваних дозволило побудувати ієрархічну струк-
туру переважних емоційних переживань та акцентуацій. Шкали розподілялися у 
спосіб, застосований у табл. 1.

Таблиця 1
Ранги шкал, отримані за опитувальником Г. Шмішека

у досліджуваній групі службовців правоохоронних органів

№ шкали Назва шкали Отриманий ранг шкали
1 Гіпертимія 5
2 Застрягнення 1
3 Педантичність 4
4 Збудливість 3
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№ шкали Назва шкали Отриманий ранг шкали
5 Емотивність 7
6 Тривожність 2
7 Циклотимія 8
8 Демонстративність 9
9 Дистимія 10
10 Екзальтованість 6

Таким чином, досліджувана група респондентів характеризується високими 
значеннями параметрів реактивності та зниженого фону настрою, які обумовле-
ні підйомом індивідуальних емоційних профілів по шкалах «застрягнення», «три-
вожність», «збудливість». Параметр «контролю» представлений шкалою педан-
тичності, що має середній рівень виразності.

Отримані дані дозволяють відзначити, що група досліджуваних службовців 
правоохоронних органів характеризується як така, що проявляє чутливість осо-
бистості, темп та інтенсивність емоційних переживань – «темперамент тривоги 
й щастя» (К. Леонгард), що поєднуються з вираженою особистісною боязкістю. 
Шкала контролю представлена «педантичністю», що визначає прагнення особис-
тості контролювати ситуацію, підкоряти своїй волі незалежні обставини й при ви-
соких значеннях шкали – страх відповідальності. Крім того, виявлене поєднан-
ня «збудливості» й «тривожності» характеризує тривале протікання сформованої 
несприятливої реакції на важку ситуацію, маргінальність, обмеженість ресурсів 
особистості. Досліджуваних відрізняє орієнтація на події зовнішнього світу, що 
поєднуються з проявом імпульсивності у ситуації небезпеки (поєднання «гіпер-
тимії» й «збудженості»).

Можна констатувати, що службовців правоохоронних органів відрізняє ерго-
тропне домінування – перевага процесів збудження симпатичної нервової систе-
ми, відповідальної за мобілізацію організму до дії, домінування потреби у витраті 
енергії. У цілому, для досліджуваних характерний астенічний тип реагування, пе-
реважно це оборонна позиція, яка являє собою зіткнення сильних тенденцій, що 
створюють схильність до експлозивних реакцій. Це підтверджує прояв ерготроп-
них тенденцій. Крім того, досліджувані характеризуються ситуаційно обумовле-
ною емоційною напругою (шкали збудженості та екзальтованості), яка або ще не 
знайшла своє відбиття в системі усвідомлених переживань, або контролюється 
на поведінковому рівні (підтверджується виразним проявом фактора G за опиту-G за опиту- за опиту-
вальником «Шістнадцять особистісних факторів» Р. Кеттелла).

Особливості вольового переборення труднощів та ступінь витримки і проя-
ву вольового зусилля діагностувалися за допомогою методики «Вольової наполе-
гливості» Є. П. Ільїна і О. К. Фещенко. Середній час, який витратили досліджу-
вані службовці відрізняється в залежності від номеру задання методики, що обу-
мовлено процедурою та метою дослідження. Ефективність та час виконання за-
вдань залежить від складу та структури стимульованого матеріалу, який пропону-
вався досліджуваним. У перших двох завданнях можливість побудови речення з 
наведеного набору слів передбачалась як необхідна умова подальшої діагностики 
вольового зусилля при вирішенні третього завдання. Середній показник витраче-
ного часу по першому та другому завданню приблизно однаковий і дорівнює 
x = 5,2 хв при виконанні першого завдання і x = 4,7 хв – другого. Послідов-
но переходячи до третього завдання, досліджувані стикалися з ситуацією немож-
ливості виконання інструкції. Ця неможливість викликана об’єктивними умова-
ми методики, зокрема відсутністю смислової зв’язаності поданих для будови слів. 
Час виконання третього завдання у групі службовців правоохоронних органів до-

Закінчення табл. 1
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рівнює x  = 6,03 хв та виступає показником наполегливості за умови того, що не-
можливість будь-якого вирішення третього завдання їм невідома. 

Показником вольової наполегливості (ПВН) виступає відношення часу, який 
витрачено на виконання третього завдання, до середнього часу виконання пер-
шого та другого завдання. У досліджуваній вибірці ПВН=0,61 та відноситься до 
низького рівня виразності вольового регулювання дій.

Інтелектуальні особливості особистості службовців правоохоронних органів, 
зокрема рівень інтелектуального потенціалу, діагностувався за допомогою тесту 
«Прогресивні матриці» Дж. Равена. Отримані результати дозволяють констатува-
ти, що лише 32 % досліджуваних (19 правоохоронців) здатні до правильної орієн-
тації в складних обставинах, можуть формувати стереотипи оцінки дій супротив-
ника, схильні до логічного передбачення та побудови алгоритмів дій супротивни-
ка, організації відповідних дій. 23 % (14 досліджуваних), не здатні гнучко включа-
тися у процес обміркованого проектування своїх дій та їх часткових результатів, не 
можуть повноцінно оцінювати досягнуте, узгоджувати дії з поставленою метою.

Наступний крок діагностики та аналізу отриманих даних полягав у визначен-
ні особливостей поведінкових реакцій досліджуваних. Для цього використовувся 
опитувальник «Рівень суб’єктивного контролю» Дж. Роттера, призначений для ді-
агностики інтернальності-екстернальності як узагальнюючої характеристики осо-
бистості, яка впливає на засоби вирішення практичних завдань професійних ситу-
ацій. За методикою визначення інтернальності-екстернальності отримано значен-
ня показника інтернальності по семи шкалах опитувальника. Отримані результа-
ти за шкалою загальної інтернальності свідчать про низький рівень суб’єктивного 
контролю особистості службовців правоохоронних органів над значущими ситу-
аціями. Досліджувані незначно виявляють власну відповідальність за події жит-
тя. Інтернальність у сфері досягнень, невдач та в міжособистісній сфері досягає 
середнього рівня. Це є показником наявності суб’єктивного контролю у значущих 
ситуаціях. Інтернальність у виробничій сфері виражена у досліджуваних найниж-
че, що зумовлено, на наш погляд, розвиненою системою субординації у робо-
ті правоохоронних органів. Сьогочасна виробнича ситуація розглядається дослі-
джуваними залежною, в першу чергу, від старших за чином та професійним ста-
тусом. Слід зазначити, що виявлені особливості прояву інтернальності у службов-
ців правоохоронних органів виступають варіабельною характеристикою, яка змі-
нюється в залежності від конкретних соціальних або функціонально-виробничих 
обставин, від визнання ситуації як важкої або простої, комфортної або деструк-
тивної.

Дослідження реакцій на невдачу й способів виходу із ситуацій, що перешко-
джають діяльності або задоволенню потреб особистості, здійснювалося за мето-
дикою «Фрустраційні реакції» С. Розенцвейга (табл. 2). 

Отримані дані свідчать про високий рівень екстрапунітивних реакцій. Зокре-
ма, виявленими особливостями характерних ознак поведінкових реакцій служ-
бовців правоохоронних органів виступає перевага екстрапунітивної реакції x =71 
(в порівнянні зі стандартизованим значенням 47,1; σ=1,1) на ситуацію перепо-
ни, тенденція до зниження інтрапунітивної реакції x = 17 (стандартизоване зна-
чення 26,8; σ=3,3) та імпунітивної реакції x =12 (стандартизоване значення 26,3; 
σ = 1,3). Визначені кількісні дані напрямів реакцій досліджуваних правоохорон-
ців відбивають їх схильність висувати надмірні вимоги до оточуючих. Аналіз ти-
пів реакцій визначив виразну фіксацію на задоволені потреби x  = 42 (стандарти-
зоване значення 29,4; σ =1,1). 

Отримані емпіричні дані дозволяють зробити припущення про існування тіс-
ного, позитивного зв’язку між основними виявленими в ході дослідження харак-
теристиками особливостей емоційно-вольової, інтелектуальної сфер особистості 
та поведінкових реакцій досліджуваних правоохоронців. Статистичним критері-
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єм визначення щільності між основними особистісними рисами службовців орга-
нів внутрішніх справ є коефіцієнт рангової кореляції Ч. Спірмена, який дозволяє 
перевірити наскільки статистично погоджені між собою досліджувані параметри, 
а саме: С– (емоційна нестійкість) і екстернальність; H– (низька стресостійкість) і 
екстрапунітивність; Q2– (залежність) і застрягнення; L+ (рівень домагань) і збуд-L+ (рівень домагань) і збуд-+ (рівень домагань) і збуд-
ливість; Q4+ (фрустрованість) і низька вольова наполегливість. Результати обчис-
лення коефіцієнта рангової кореляції Ч. Спірмена подані у табл. 3.

Таблиця 2
Узагальнені показники особливостей напрямів та типів фрустраційних реакцій 

у групі досліджуваних службовців правоохоронних органів

№ з/п Тип 
та напрям реакцій Кількісний x  вираз реакцій

Вираз напрямів
(E, I, M)

реакцій, %

Вираз типів
(O-D,E-D, N-P)

реакцій, %
1 E’ 6

E’, E, e
71

O-D 29
2 E 5
3 e 6
4 I’ -

I’, I, i
175 I 1 E-D 29

6 i 3
7 M’ 1 M’, M, m

12
8 M 1
9 m 1 N-P 42

Примітки:
Е – екстрапунітивні реакції, І – інтропунітивні реакції, М – імпунітивні реакції, ОD – «із фікса-D – «із фікса- – «із фікса-

цією на перепону», ED – «із фіксацією на самозахист», NP – «із фіксацією на задоволення потреб».

Таблиця 3
Значення коефіцієнта рангової кореляції основних параметрів, 

що якісно характеризують досліджуваних правоохоронців

Кореляція 
між двома 
ознаками

С- і екстерна-
льність

Н- і екстрапу-
нітивність

Q2- і
застрягнення

L+ і збудли-
вість

Q4+ і низька вольова 
наполегливість

rs 0,46* 0,42* 0,47* 0,31* 0,40*

Примітка.
* – результати є достовірними на рівні р ≤ 0,01 (при rs крит. = 0,40) для n ≥ 40

Отже, обчислення коефіцієнта рангової кореляції дозволив виявити, що ко-
реляція між виявленими в ході емпіричного дослідження параметрами статистич-
но значуща, позитивна, а отримані в результаті дослідження дані дозволяють ви-
значити найбільш вагомі особистісні характеристики службовців правоохорон-
них органів, а саме: емоційну нестійкість, низьку стресостійкість, низьку само-
достатність, екстернальність, екстрапунітивність, застрягнення, педантичність та 
збудливість.

Слід підкреслити, що визначені риси службовців правоохоронних органів но-
сять, перш за все, проблемний характер як для особистісного функціонування, так 
і для виконання професійних обов’язків, що викликає необхідність розглядати їх 
як особистісну деформацію, яка потребує застосування засобів психокорекційної 
роботи щодо її запобігання або подолання.

Висновки. Підводячи підсумки емпіричного дослідження провідних рис 
службовців правоохоронних органів, можна сказати, що:

1. Успішність діяльності службовців правоохоронних органів в екстремаль-
них умовах залежить від особистісних рис, до яких, в першу чергу, віднесено 
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емоційно-вольову стійкість, толерантність до стресу (екстрапунітивність), мо-
ральну нормативність (інтернальність) та виражений інтелектуальний потенціал.

2. Психодіагностика особистісних особливостей службовців правоохоронних 
органів виявила параметри, які є переважними. До них належать: низька емоцій-
на стійкість, сформований Его-контроль, незначна стресостійкість, захист і вну-
трішнє напруження, тривожність, залежність, фрустрованість.

3. Для досліджуваних службовців правоохоронних органів характерний асте-
нічний тип реагування, наявний емоційний дисбаланс, сформований невротичний 
патерн реагування, захисне, оборонне поводження й тривога як домінуюче й неу-
свідомлене переживання.

4. Профіль провідних рис службовців правоохоронних органів включає низь-
кі показники: емоційна нестійкість (3,5), стресостійкість (3,9), самодостатність 
(3,4); середні значення: екстрапунітивність (11), застрягнення (23), педантичність 
(15) та збудливість (18) та високий показник за екстернальністю (71). 

5. Визначені провідні риси службовців правоохоронних органів носять про-
блемний характер як для цілком нормального особистісного функціонування, так 
і для повноцінного виконання професійних обов’язків. Це викликає необхідність 
розглядати сформовані особистісні особливості як деформацію внаслідок здій-
снення правосуддя, подолати або запобігти яку можливо в ході психокорекційної 
роботи. За умов недостатньої готовності працівника правоохоронних органів до 
складних умов проходження професійної служби стресогенні фактори професій-
ної діяльності негативно впливають на успіх діяльності, служать причиною поми-
лок та поразок, деформують особистість фахівця та вимагають певним чином ор-
ганізованої професійно-психологічної підготовки.

Одержана статистично достовірна й достатньо повна за обсягом інформації 
база даних особистісних особливостей службовців правоохоронних органів може 
бути використана для: професійно-психологічного відбору на службу, здійснення 
оптимального посадового розподілу, комплектування малих груп для виконання 
службових завдань, а також для раціоналізації галузевого навчання й виховання.
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САМОТНІСТЬ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Заявлено, що почуття самотності у підлітковому віці є соціально-психологічною 
проблемою. Проаналізовано різні точки зору вчених на даний феномен у цьому віці. 
Розкрито основні психологічні особливості особистості підліткового віку і обгрунто-
вано їх вплив на прояви самотності. Показано, як психологічно впливають прояви 
самотності на соціальні зв’язки підлітка з оточуючими і соціалізацію в цілому, вра-
ховуючи те, що у цьому віці підліток особливо гостро потребує прийняття та визна-
ння себе як особистості оточуючими.

Ключові слова: самотність, підліток, соціалізація, соромливість, агресивність, смис-
ловий бар’єр, мобінг, тривожність, суспільство, соціальна роль, адаптація.

Заявлено, что чувство одиночества в подростковом возрасте является 
социально-психологической проблемой. Проанализированы разные точки зрения 
ученых на данный феномен в этом возрасте. Раскрыты основные психологические 
особенности личности подросткового возраста и обосновывается их влияние на про-
явление одиночества. Показано, как психологически влияют проявления одиноче-
ства на социальные связи подростка с окружающими и социализацию в целом с уче-
том того, что в этом возрасте подросток особенно остро нуждается в принятии и при-
знании себя как личности окружающими.

Ключевые слова: одиночество, подросток, социализация, застенчивость, агрессив-
ность, смысловой барьер, моббинг, тревожность, общество, социальная роль, адаптация.

Постановка проблеми. Наукова проблема полягає в тому, що у існуючих 
наукових дослідженнях немає чіткого розуміння наявності такого феномена як 
«підліткова самотність» та її впливу на соціалізацію підлітків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема підліткової самотності, 
як і тема самої самотності, вивчена недостатньо. В опублікованих дослідженнях 
за останні два десятиліття почуття самотності підлітків, в основному, визначаєть-
ся як особливість цього періоду їх життя (В. Бондарьов[2], І. Кон [9], А. Прихо- Бондарьов[2], І. Кон [9], А. Прихо-Бондарьов[2], І. Кон [9], А. Прихо-
жан [14], Н. Толстих [14], Д. Елкінд [19], Я. Коломинський [8]).

В останнє десятиліття вчені стали звертати більше уваги на особливості саме 
підліткової самотності. Зокрема, А. Реан відмічає особливості самотності підліт-
ків з 11 років, викликані корінними змінами у афективній, мотиваційній та по-
ведінковій сферах життя і вплив цього стану на їх соціалізацію. Д. Борг підкрес-
лює вплив невербального спілкування у зв’язку с комп’ютеризацією та виникнен-
ня почуття самотності і втрати у належній мірі реального спілкування з ровесни-
ками і дорослими. В. Казанська наголошує на тенденції до зниження спілкуван-
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ня і нарощуванні почуття ізольованості та самотності. Почуття самотності у під-
літків виникає у зв’язку з активними міграційними процесами у суспільстві. Пе-
реїзд, зміна школи, зміна соціального оточення у підлітків викликає почуття са-
мотності і важку адаптацію доводять Д. Качіопо та Л. Бонетті. Є. Федосенко звер-
тає увагу на негативний вплив сімей, в котрих не враховують особливості підліт-
кового віку своїх дітей, чим відгороджують їх від себе і діти, не знаходячи поро-
зуміння з боку батьків, відчувають себе самотніми, на фоні чого вдаються до де-
пресії, важко адаптуються в нових умовах, що значно уповільнює їх соціалізацію. 
Проблеми у навчанні та спілкуванні з ровесниками, вчителями, дорослими спри-
чиняють смислові бар’єри, які викликають у підлітків почуття самотності, відмі-
чає І. Дубровіна та ін.

Сучасні наукові дослідження обмежуються констатацією фактів наявності 
такого явища як самотність у підлітковому віці. Разом з тим цілісного досліджен-
ня підліткової самотності як соціально-психологічного феномена, а не як тимча-
сового стану підлітка, не існує; значущість цього явища на подальший соціальний 
і психологічний розвиток особистості не доведена.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз наукових досліджень щодо під-
літкової самотності як соціально-психологічної проблеми.

Результати. Самотність підлітків стає однією з серйозних проблем сучасно-
го суспільства. Оскільки підлітковий вік має важливе значення для розвитку осо-
бистості і є базовим в процесі соціалізації, то почуття самотності підлітка може 
мати значний вплив на його соціально-психологічну адаптацію.

Існує декілька поглядів на підліткову самотність. Перший з них – заперечен-
ня самого факту наявності підліткової самотності як такої [2].

Другий погляд визнає підліткову самотність як поверхневе явище і несерйоз-
не за своєю природою. Максималізм у формуванні стосунків один з одним і рід-
ними призводить до суб’єктивного почуття самотності. А. Прихожан відмічає, 
що відособлення і відчуження в цьому віці не є внутрішніми, особистісними пси-
хологічними процесами, а деякими характеристиками підліткового соціального 
ставлення до життя [14, с. 8 – 12].

Третя точка зору належить І. Кону. Він розглядає самотність підлітка як нор-
мальний стан, властивий підлітковому віку. У підлітковому віці формується уяв-
лення про зміст таких понять, як «самотність» і «усамітнення». І. Кон стверджує, 
що підлітки наповнюють ці слова психологічним сенсом, приписуючи їм не лише 
негативну, але і позитивну цінність [9].

Визнаючи існування підліткової самотності, слід відмітити, що цей феномен 
має соціальне походження. Г. Андрєєва підкреслює, що соціальний розвиток лю-
дини відбувається постійно, з моменту її народження – це процес становлення 
особистості, навчання і засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків 
поведінки, властивих суспільству, соціальній спільноті, групі [1]. Психологічні 
особливості підлітків, які теж мають соціально-історичну природу, залежать від 
властивих суспільству способів соціалізації. І від того, як підліток ставиться до 
самотності, залежить його здатність соціально адаптуватися у різних мікросоціу-
мах і взаємодіяти з іншими людьми.

Як відмічає А. Реан, вже з 11 років відбуваються корінні зміни в когнітивній, 
афективній, мотиваційній і поведінковій сфері. Відносно когнітивної сфери під-
літка А. Реан відмічає формування навичок логічного мислення, розвиток теоре-
тичного мислення і логічної пам’яті. Формується індивідуальний стиль діяльнос-
ті, який відображається в стилі мислення підлітка. Афективна сфера характеризу-
ється перепадами настрою, чутливістю до зовнішньої оцінки своєї діяльності, по-
ведінки, самовпевненістю, егоїстичністю, агресивністю і підвищеною збудливіс-
тю. Втрата актуальності стосунків з батьками і вчителями на тлі збільшення зна-
чущості стосунків з однолітками стає основними критеріями змін мотиваційної 
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сфери підлітка. Виникає афіліативна потреба належати до якоїсь групи, проявля-
ється тенденція до встановлення ближчих дружніх стосунків, заснованих на емо-
ційній прихильності і спільності інтересів. Саме в цей період у підлітків проявля-
ються різні асоціальні форми прояву поведінки, зокрема адиктивної і делінквент-
ної, спричинених статевим дозріванням та індивідуальними особливостями ха-
рактеру, які сформувалися до перехідного віку [15, с. 320 – 351]. Саме ці особли-
вості характеру, які сформувалися під впливом первинної групи, будуть мати ве-
лике значення у подальшій соціально-психологічній адаптації підлітка.

У зв’язку з цим В. Казанська, зокрема, наголошує, що людина як соціальна 
істота у будь-якому віці, в тому числі і у підлітковому, потребує соціальних кон-
тактів. У спілкуванні з іншими підліток засвоює культурні і духовні цінності, за-
довольняє потребу у взаємодії, у належності до групи та ін. [7].

Спілкування сучасних підлітків має свою особливість, яка полягає у викорис-
танні ними технологій для встановлення соціальних зв’язків. Комп’ютеризація та 
інтенсифікація життя формує навички, які сприяють виникненню проблеми соці-
альної самотності серед підлітків. Розмови по телефону, скайпу, спілкування в соці-
альних мережах позбавляють сучасного підлітка невербального спілкування. Саме 
тому багато підлітків переживають почуття ізоляції і самотності. Д. Борг показав, 
що на 93 % людське спілкування складається з мови тіла і лише 7 % – це безпосе-
редньо слова [3]. У сучасних підлітків істотно обіднілий комунікаційний потенціал, 
що ускладнює їх соціалізацію. Підлітки, що переживають почуття самотності, біль-
ше часу проводять у соціальних мережах, ніж підлітки, які самотніми себе не почу-
вають. Л. Бонетті, аналізуючи дані опитування, проведеного серед підлітків від 10 
до 16 років, дійшов висновку, що підлітки з високим рівнем самотності значно час-
тіше спілкуються в Інтернеті. Причиною звернення підлітка до соціальних мереж є 
недорозвиненість соціальних і комунікативних навичок. Підлітки таким чином на-
магаються заповнити недостатність спілкування, створюючи уявний світ [21].

Згідно з дослідженнями Д. Качиопо, самотність, крім вищевикладеного, 
пов’язана і з ситуаційними змінними, такими як переїзд на нове місце, зміна 
школи. Він відмічає, що самотність має широкий спектр дії не лише на психіч-
не здоров’я, але і на фізичне теж: депресія і самогубство, збільшення рівня стре-
су, антисоціальна поведінка, погіршення пам’яті і навчання, алкоголізм і нарко-
манія [20; 22 – 26]. Отже, самотність не тільки має вплив на входження в суспіль-
ство підлітка, але ще і може бути одним з основних чинників, котрі регулюють 
успішність соціалізації підлітка.

Процес входження підлітка в суспільство супроводжується кількома безпосе-
редніми чинниками, головними з яких виступають сім’я, школа, група однолітків. 
Потреба в спілкуванні з однолітками виникає рано і з віком збільшується. Почут-
тя самотності набуває чіткого вираження саме у підлітковому віці, тому що саме 
в цьому віці є велика потреба належати, бути включеним в якусь групу або спіль-
ноту. У підлітковому віці спілкування виглядає як колективно-групова взаємодія.

У підлітковому віці головна проблема спілкування – це сором’язливість. Про-
являється вона в зніяковінні і боязкості, нездатності ефективно і результативно 
діяти у присутності сторонніх. Поведінка таких підлітків характеризується за-
мкнутістю, нелюдимістю, аутизацією. 

Д. Елкінд відмічає, що, з одного боку, підлітки постійно тримають фокус сво-
го інтересу на собі і припускають, що і інші розділяють їх зацікавленість собою. 
Вони часто діють на деяку «уявну» аудиторію, що є однією з причин виникнен-
ня сором’язливості. З іншого боку, підлітки, перебільшуючи свою унікальність і 
особливість, часто створюють не тільки уявний світ, але й вигадану біографію, на 
підтримку якої йде багато сил та енергії [19].

Основна ознака сором’язливості – порушення комунікацій. Є. Федосенко ви-
діляє три типи сімейного виховання, які можуть призвести до виникнення про-
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блем емоційно-вольового розвитку підлітка і порушення комунікаційних нави-
чок:

1. Неприйняття дитини формує невіру у свої сили, невпевненість у собі. Як 
правило, в таких сім’ях діти стають або агресивними, або замкнутими, боязкими.

2. Тривожно-недовірливе виховання формує параноїдальність, тривожність. 
Дитина нетовариська, боязка, нерішуча.

3. Гіперсоціальне виховання формує підвищену дисциплінованість і сумлін-
ність. Дитина постійно стримує свої емоції і бажання. Діти стають або агресивни-
ми і протестуючими проти правил та норм, або замкнутими, відчуженими, емо-
ційно холодними.

Як наслідок, почуття самотності і потреби належності до групи є психологіч-
ною основою виникнення агресивності підлітка, який в такий спосіб заявляє про 
себе.

Одним з основних соціально-психологічних чинників, що впливають на роз-
виток агресивності у підлітка, виступають різні сімейні проблеми, такі як кон-
фліктність в сім’ї, недостатня близькість між батьками і підлітком, агресивність 
батька по відношенню до матері, на що наголошує у своїх дослідженнях Є. Зма-
новская [6]. Вона зазначає, що відмова виконувати вимоги старших, відсутність 
друзів, ігнорування соціальних правил і моральних норм, груба поведінка, ви-
штовхує підлітка з соціуму, що оточує його, утворюючи дефіцит спілкування, 
який підліток намагається заповнити у спілкуванні з собі подібними. Але оскіль-
ки у таких підлітків немає досвіду у вибудовуванні близьких стосунків на емоцій-
ному рівні, потреба в спілкуванні задовольняється частково і підліток переживає 
гостре почуття самотності як у сім’ї, так і серед однолітків. На тлі такого стану 
виникає почуття тривожності, яке так само як сором’язливість та агресія форму-
ються спочатку в сім’ї, в дитячо-батьківських стосунках. Це сім’ї, в яких батьки 
байдуже ставляться до успіхів дитини спочатку в дитячому садку, потім в школі, 
приділяють мало уваги і не займаються вихованням дитини. Тривожність нерід-
ко супроводжується страхами. На виникнення страхів впливають, у першу чер-
гу, різні сімейні конфлікти. Тривожність і страхи, які сформувалися на основі сі-
мейних стосунків, надалі можуть трансформуватися у різні шкільні фобії. Зазви-
чай до шкільних фобій схильні підлітки з низькою самооцінкою, з неадекватно за-
вищеною самооцінкою, хворобливо амбітні, з низьким рівнем самоконтролю, ін-
фантильні. Підліток може стати ізгоєм у своїй групі.

Сім’я є соціально-психологічною основою закладання комунікативних нави-
чок, які надалі допомагають або, навпаки, перешкоджають виникненню почут-
тя ізоляції, непорозуміння, неприйняття, тобто почуття самотності, стверджує 
Є. Федосенко [18, с. 161 – 162]. Отже можна говорити про те, що проблема само-
тності підлітків закладається ще в ранньому дитинстві, а в підлітковому віці про-
являється більш гостро та ускладнює його соціально-психологічний стан.

Продовжуючи цю думку, Є. Рутман доводить, що підлітки часто відчувають, 
що їх не розуміють, що вони нікому не потрібні, навіть у школі, особливо, якщо 
вони погано вчаться і не вписуються в шкільні стандарти. Школа також сприяє 
структуризації діяльності підлітка, навчаючи і підтримуючи прояви соціально ба-
жаної поведінки. Підліток, який звик жити за ззовні встановленими правилами 
і нормами, не вміє самостійно і творчо підійти до рішення своїх життєвих про-
блем. І, незважаючи на те, що сучасна школа перестає бути тим середовищем, де 
підліток зміг би навчитися ефективно взаємодіяти з соціумом, все ж вона чинить 
помітний вплив на формування особистості і поведінку підлітка [17, с. 16 – 19]. 
А смисловий бар’єр, який виникає в міжособистісній взаємодії між вчителями і 
підлітками, батьками і підлітками, може посилити почуття самотності підлітка. 
Смисловий бар’єр, згідно досліджень І. Дубровіної, проявляється в негативізмі, 
конфліктності по відношенню до дорослих, це форма прояву негативних афек-
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тивних переживань, що виникають внаслідок різного ставлення підлітка і дорос-
лого до одного і того ж вчинка або поведінки. Він починає неадекватно сприйма-
ти ставлення педагогів, батьків до себе, вважаючи його несправедливим у кожно-
му випадку взаємодії. Але для підлітка зона найближчого розвитку – це навчання 
співпраці і конструктивній взаємодії з дорослими Незадоволення у спілкуванні з 
дорослими може стати причиною формування негативних тенденцій в поведінці 
підлітка і відчуження від них [5].

На цьому фоні, незважаючи на те, що підліток має емоційно-позитивне став-
лення до своєї сім’ї, спостерігається тенденція до деякої його відгородженості 
від сім’ї і його небажання намагатися вирішувати свої проблеми, використову-
ючи поради і досвід батьків [17, с. 16–19]. Ті соціальні правила та моральні нор-
ми, котрі демонструють батьки та вчителі, знецінюються. Підліток починає шу-
кати інші норми та правила, більш для нього прийнятні. Людей, які є носіями цих 
цінностей, і самі цінності підліток ідеалізує. Тим самим підліток ідеалізує і само-
го себе.

З цього приводу В. Леві, зокрема, відмічає деяку романтичність підлітка. Він 
говорить про те, що прагнення безпосередньо відтворити, внести до реального 
життя деякий ідеал, є ключ до розуміння «перехідної» поведінки. Уявлення, що 
ідеалізуються, стає мірилом ставлення підлітка до реальності. Підліток проти-
ставляє свою унікальність соціуму. Знаходячись у протиставленні себе дійснос-
ті, підліток знаходиться в постійній готовності до зіткнення, задумує його і здій-
снює. Результатом таких зіткнень є визначення своїх меж у контексті інших лю-
дей [10].

І. Кон підкреслює, що підліток на етапі становлення особистості обов’язково 
стикається з почуттям самотності, яке у свою чергу сприяє йому у відособленні, 
індивідуалізації, розвитку його особистості [9].

Але, як зазначає Я. Коломинський, індивідуалізація має зворотний бік. Під-
літок спочатку прагне до самотності та, досягнувши відособлення, усвідомлює 
свою самотність і прагне вже позбавитися її [8].

Ще однією з важливих передумов уникнення почуття самотності і сприяння 
процесу соціалізації підлітка є його здатність розуміти і адекватно брати на себе 
соціальні ролі. Але підліток може потрапити в пастку соціальних ролей. І тоді 
може виникнути почуття, що не лише близькі, але і взагалі ніхто ніколи не зможе 
по-справжньому зрозуміти його внутрішній світ, як стверджує Є. Мариніна [13, 
с. 41–44].

Говорячи про соціальні ролі, С. Рубінштейн, зокрема, визначає три рівні зна-
чущих ролей для людини:

– рівень міжособистісної взаємодії, де потрібне розуміння і визнання від 
близької людини (виражається в пошуку друга);

– рівень групової взаємодії (наявність позитивної групової оцінки виправдо-
вує навіть невдачі в міжособистісному спілкуванні);

– рівень культурно-історичної значущості (тільки суспільство в цілому, в усіх 
своїх соціальних проявах може дати людині цю значущість).

Для підлітка актуальними є перший і другий рівні. Значущість міжособистіс-
ної взаємодії по мірі дорослішання дитини збільшується. Це пов’язано з тим, що 
переживання стають глибші, з’являються стійкіші емоційні стосунки [16]. Підлі-
ток прагне знайти того, хто його розуміє. Відсутність розуміння і прийняття інши-
ми людьми є причиною виникнення почуття самотності. Поєднання суб’єктивної 
потреби в розумінні людини людиною і об’єктивній неможливості цю потребу за-
довольнити характеризує самотність як психологічний феномен. Підліток не вва-
жає себе самотнім, коли близька і значуща для нього людина не лише знає мотиви 
його (підлітка) переживань, але і приймає їх як деяку цінність, наголошує А. При- При-При-
хожан [14, с. 8–12].
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Нереалізованість у груповій взаємодії може стати причиною виникнення по-
чуття самотності, адже бути частиною групи дає підліткові низку переваг. У сво-
їй групі підліток може отримати ту інформацію, яку з тих або інших причин не 
повідомляють дорослі. Також у групі підлітки відпрацьовують необхідні навички 
соціальної взаємодії, уміння підкорятися колективній дисципліні, співвідносити 
особисті інтереси з громадськими. Групова динаміка не лише допомагає підлітко-
ві в сепарації від дорослих, але і й допомагає формуванню емоційно стійкої осо-
бистості доводить В. Казанська [7].

Як відмічає Ф. Дольто, психологія спілкування в підлітковому віці будуєть-
ся на основі двох потреб: відособлення і афіліації. Відособлення найчастіше про-
являється в сепарації від контролю старших. Так само підліток може проявляти 
елементи сепарації і в стосунках з однолітками [4]. Підліткам через емоційну не-
стійкістість складно протистояти думці групи, оскільки конфронтація позбавляє 
їх почуття безпеки, яка дає приналежність до групи. Підлітки, які йдуть всупе-
реч установкам групи, стають знедоленими і стикаються з почуттям самотності. 
У разі, якщо підліток не має друга, який би його розумів, стає удвічі самотній. Са-
мотність, як зазначає Д. Майєрс, це не просто ситуація, коли підліток проводить 
свій вільний час один, це почуття, що у тебе немає близької людини, яка змогла 
б тебе зрозуміти [12]. 

Одним із видів неблагополучної соціальної ситуації, яка може призвести до 
самотності, як показують дослідження В. Казанської, є мобінг. Мобінг – це фор-
ма психологічного насильства у вигляді протиставлення самого себе іншим, що 
має виражені відмінні ознаки в зовнішності, проявах поведінки, в манері одягати-
ся, способах навчання. Існує мобінг між учнями і мобінг вчителя по відношенню 
до учня. Найчастіше мобінг виникає через конфлікт між рівнем домагань і рівнем 
досягнень у певних обставинах. Мобінг має такі форми: бойкот, причіпки, кепку-
вання, знущання, доноси, брехня. Серед причин виникнення мобінга називають 
не лише потурання учителів, відсутність контактів з батьками учнів, погану пси-
хологічну атмосферу в класі, суб’єктивізм педагогів, але і нерозвинені емпатію і 
співчуття до іншого [7].

Розуміння і прийняття підлітка іншими є підтвердженням його власного іс-
нування. Наявність друга дає можливість реалізувати потребу в саморозкритті. 
Можливість саморозкриття робить становлення підлітка конструктивним. Незва-
жаючи на те, що у підлітка виникає почуття ізоляції, неприйняття, почуття самот-
ності, Б. Ломов доводить, що при успішній соціалізації у підлітка на тлі нега-
тивних емоцій народжується потреба в різноплановому і різнорівневому спілку-
ванні, прагненні до дружби, бажанні бути у соціумі, бути зрозумілим і прийня-
тим. Успішна соціалізація допомагає підлітку конструктивно відноситися до са-
мотності, зменшуючи її негативні наслідки [11].

Висновки. Підліткова самотність як соціально-психологічна проблема ви-
вчена неповністю. Немає єдиної думки не лише про причини виникнення підліт-
кової самотності, але і про саме існування такого явища як підліткова самотність. 
І якщо існує, то наскільки глибоко підліток здатний переживати почуття самот-
ності. 

Зародження почуття самотності у підлітковому віці починається в сім’ї і за-
лежить від стилю виховання. У сім’ї може скластися такий стиль поведінки між 
її членами, який надалі стане причиною формування у підлітка таких негативних 
почуттів, як сором’язливість, агресивність, тривожність, а в сукупності з пробле-
мами шкільного життя виникають смислові бар’єри та інші види психологічної 
напруги. Вони, у свою чергу, значно ускладнять успішну соціалізацію. Неблаго-
получна соціальна адаптація посилює суб’єктивне почуття самотності підлітка.

Поєднання суб’єктивної потреби в розумінні людини людиною і об’єктивної 
неможливості цю потребу задовольнити характеризує самотність як психологіч-
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ний феномен, а нездатність вибудовувати стійкі та близькі стосунки на емоційно-
позитивній основі та адекватно сприймати соціальні ролі характеризує самотність 
як соціальну проблему.

Продуктивне використання стану самотності дає можливість розвитку в 
собі емпатії, співчуття, здатності вибудовувати взаємовідносини з людьми на 
емоційно-позитивній основі.
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ОЗНАКИ НАЯВНОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ОСОБИСТОСТІ

Заявлено, що будь-яка здібність визначається за конкретними ознаками. Про-
блема виділення ознак наявності емоційного інтелекту у особистості обумовлена 
людською природою певним чином реагувати на конкретні явища, події, ситуації 
та ін. Проаналізовано підходи різних вчених до виділення ознак емоційного інтелек-
ту та виявлено сукупність ознак, які характеризують високий рівень його розвитку.

Ключові слова: емоції, емоційний інтелект, ознаки емоційного інтелекту.

Заявлено, что любая способность определяется по конкретным признакам. Про-
блема выделения признаков наличия эмоционального интеллекта у личности обус-
ловлена человеческой природой определенным образом реагировать на конкретные 
явления, события, ситуации и др. Проанализированы подходы разных ученых к 
выделению признаков эмоционального интеллекта и выделена совокупность при-
знаков, которые характеризуют высокий уровень его развития.

Ключевые слова: эмоции, эмоциональный интеллект, признаки эмоционального ин-
теллекта.

Постановка проблеми. Наукова проблема полягає у тому, що у досліджен-
нях емоційного інтелекту немає чіткого виділення ознак, які характеризують ви-
сокий рівень його розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психологічний вплив оточуючо-
го середовища багато в чому обумовлює характер спілкування і діяльності, про-
цеси адаптації, засоби і методи життєвизначеності особистості, спричинені осо-
бливостями емоційного сприймання цього впливу та здатністю індивіда адекват-
но реагувати на нього завдяки умінню контролювати та регулювати власні емоції. 
З огляду на це проблема емоційної культури людини була актуальною упродовж 
усієї історії розвитку людського суспільства. Основою емоційної культури є емо-
ційний інтелект, який дослідники цього феномена визначають по-різному у кон-
кретних формулюваннях, але сутність його зводять у цілому до здатності розумі-
ти стосунки між людьми, репрезентовані в емоціях, і керувати емоційною сферою 
на основі інтелектуального аналізу і синтезу [2].

Вченими встановлено, що розумність дій людини в конкретній ситуації за-
лежить не тільки від її характеристик, але й від того, як людина ставиться до цієї 
ситуації, тобто від її суб’єктивного входження в ситуацію і, звичайно, від її емо-
ційного стану при цьому та активності і продуктивності роботи інтелекту, тобто 
від емоційної культури в цілому [10], яка виражається через здатність емоційно-
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позитивно сприймати стосунки з іншими, свідомо оцінювати реальні життєві си-
туації і відповідно діяти: долати хвилювання, агресивність, незадоволеність; мо-
білізувати розум, почуття, волю в конкретній ситуації, щоб діяти розсудливо і ре-
зультативно [4].

Сучасні психологи у своїх дослідженнях підкреслюють велику значущість 
для життя і діяльності людини виховання почуттів, щоб поряд із загальною орі-
єнтацією у життєвому просторі мала місце добре розвинена емоційна орієнта-
ція, яка дає можливість розпізнавати емоційні стани інших людей і будувати свої 
емоційні стосунки з ними [1]. Доведено, що емоційна орієнтація поряд з іншими 
особливо важлива в період складного і багатогранного функціонування суспіль-
ства як динамічного організму зі всезростаючими у ньому системними, а інколи 
і непередбачуваними змінами, що обумовлює гостру потребу розвитку потенціа-
лу емоційного інтелекту людини задля її ефективної адаптації та успішної само-
реалізації.

Постановка завдання. Метою статті є виділення ознак наявності емоційно-
го інтелекту у особистості.

Результати. Будь-яка здібність чи здатність до чогось визначається за певни-
ми ознаками. У науковій літературі вченими виділено загальні ознаки наявності у 
особистості інтелекту як такого і, зокрема, емоційного інтелекту.

Виявивши певні ознаки емоційного інтелекту і рівень їх розвиненості у осо-
бистості, можна максимально продуктивно побудувати з нею стосунки і взаємо-
дію, враховуючи усі її і свої власні позитивні якості, здатності і наявні недоліки. 

Розглянемо загальні ознаки інтелекту взагалі і емоційного інтелекту, зокре-
ма більш детально. Наприклад, описуючи і аналізуючи загальні ознаки інтелек-
ту, Г. Гарднер визначає ознаку як критерій, що свідчить про наявність у тій чи ін-
шій мірі інтелекту у конкретної особистості, причому інтелекту певного виду, ви-
ходячи із своєї теорії множинності інтелекту [5]. Таких ознак він називає вісім.

Першою ознакою певного виду інтелекту є потенційна ізоляція окремої здіб-
ності. Це означає, що певна здібність чітко виражена, проявляється у будь-яких 
ситуаціях. Наприклад, здібність до художнього слова, до конструювання, до му-
зики, до співу, до певного виду мистецтва, до логічних конструкцій та ін. На фоні 
якоїсь здібності інші здібності здаються слабо вираженими і тому оцінюються не 
так високо як та, що виражена чітко. Якими властивостями чітко виражена здіб-
ність характеризується, про такий вид добре розвинутого інтелекту і говорять. 
Виходячи з таких характеристик, вчені визначають вид інтелекту.

Друга ознака – наявність у розумово відсталих і вундеркіндів максимально 
виражених окремих здібностей при повній або частковій відсутності інших.

Третя ознака – наявність механізмів обробки певної інформації: наприклад, 
чутливість до висоти звуку (у музиканта); здатність імітувати рухи, мелодії (паро-
дисти); виводити нові закони (фізики); знаходити нові підходи до розв’язування 
задач (математики) та ін. 

Четверта ознака – здатність прослідковувати історію розвитку певного яви-
ща чи процесу (вчені).

П’ята ознака – здатність виявити еволюцію розвитку якогось процесу (розви-
ток освіти у різні історичні періоди розвитку суспільства), виокремити його най-
важливіші віхи, етапи, періоди.

Шоста ознака – здатність особистості, досліджуючи одні явища, помічати 
зміни і в інших, встановлювати між ними залежності, зв’язки і відмінності, ко-
ристь від їх взаємодії чи шкоду і робити відповідні висновки.

Сьома ознака – рівень вивченості даної проблеми в науці, щоб на ці дані мож-
на було спиратися у виявленні виду інтелекту та рівня його розвитку.

Восьма ознака – здатність розшифровувати символічні системи, символи 
(мова, зображувальні образи, математика). Г. Гарднер, зокрема, вважає, що «одна 
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з особливостей, завдяки якій початкова здібність обробляти інформацію стала ви-
користовуватись людиною, – це її здатність сприймати кодування у вигляді ви-
знаної у даній культурі символічній системі… Хоча інтелект може існувати і без 
своєї символічної системи чи без будь-якої іншої культурної знахідки, першочер-
гова особливість інтелекту людини полягає в тому, що вона «природним чином» 
тяжіє до втілення у вигляді символічної системи» [5, с. 119].

За названими вище ознаками Г. Гарднер розробляє свою теорію множиннос-
ті інтелекту і виділяє сім видів інтелекту: просторовий, логіко-математичний, 
тілесно-кінестетичний, лінгвістичний, музичний, внутріособистісний і міжосо-
бистісний. Характеризуючи кожний з них, він певне місце відводить емоційно-
му аспекту даного виду інтелекту, хоча не виділяє в окремий вид емоційний ін-
телект.

Теорію множинного інтелекту досліджувала Д. Стайн, яка виділяє шість ви-
дів інтелекту (емоційний, вербальний, візуальний, логічний, творчий, фізичний), 
де емоційний інтелект виділяє в окремий вид, надаючи йому пріоритетного зна-
чення [11, с. 21–28].

Крім виділених Г. Гарднером і Д. Стайн видів інтелекту Д. Гілфорд і М. Сал-
лівен виділили в окремий вид соціальний інтелект як здібність, що визначає 
успішність особистості у спілкуванні і соціальній адаптації [9].

Виокремлення емоційного інтелекту як окремого виду інтелекту особистос-
ті засвідчує його право на існування, можливості виявлення, прояву і вимірюван-
ня рівня його розвитку.

На основі аналізу ознак наявності у особистості інтелекту певного виду, ви-
ходячи з теорії множинності інтелекту Г. Гарднера і Д. Стайн, нами виокремлено 
загальні ознаки наявності емоційного інтелекту у особистості.

Перша ознака – наявність реакцій у особистості на предмети, об’єкти, ситуа-
ції, з якими стикається особистість у процесі життєдіяльності. Ці реакції можуть 
бути адекватними і неадекватними.

Адекватність реакцій конкретним ситуаціям свідчить про достатньо високий 
рівень емоційного інтелекту і дозволяє судити про те, що особистість здатна ро-
зумно діяти у конкретних життєвих чи професійно значущих обставинах.

Неадекватні реакції на конкретні явища чи ситуації викликають сумніви у 
тому, що особа здатна на виважені дії. Це змушує інших людей дуже обережно 
ставитися до налагодження з такими людьми ділових стосунків чи співпраці.

У контексті нашого дослідження адекватність реакцій особистості на будь-
які явища чи ситуації є першочерговою ознакою рівня розвитку емоційного інте-
лекту і передумовою для визначення можливості спілкування чи взаємодії з та-
кою людиною.

Друга ознака – здатність особистості оцінювати емоційні реакції на предме-
ти, явища, об’єкти, конкретні ситуації інших людей. Від наявності цієї здатності 
залежить рівень конструктивності взаємостосунків і взаємодії, що особливо важ-
ливо у професійній діяльності, де будь-яка невиваженість у підборі кадрів чи роз-
поділі обов’язків між працюючими буде негативно впливати на рівень емоційної 
напруги людей, негативно позначиться на продуктивності праці, що неодмінно 
призведе до зниження загальної ефективності роботи.

Третя ознака – здатність визначати роль емоцій у житті людини. У спілкуван-
ні і діяльності дуже важливо знати, як реагує та чи інша людина на конкретні жит-
тєві ситуації і яку роль вони відіграють, як впливають на самопочуття, здоров’я, 
стосунки у сім’ї, на роботі, як відображаються на працездатності людини, які ма-
ють наслідки взагалі. Рівень розвиненості цієї здатності дуже чітко проявляєть-
ся зокрема у професійній діяльності. Щоб уникнути негативних наслідків неадек-
ватного прояву емоцій, треба вміти їх розпізнавати, розуміти і враховувати рівень 
вразливості працюючих та їх емоційні стани у конкретних випадках.
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Четверта ознака – здатність проявляти емоції відповідно до ситуації, або всу-
переч їй. Саме прояв емоцій відповідно до ситуації характеризує рівень емоцій-
ного інтелекту особистості. Нерозвиненість цієї здатності вносить дискомфорт у 
спілкування і взаємодію між людьми, викликає різного роду непорозуміння, які 
люди намагаються владнати вибаченнями або поступками за свою нестриманість, 
надмірну емоційну неврівноваженість. Але незважаючи на це, у взаємостосунки 
уже внесено деяку невпевненість, незадоволення, на фоні чого втрачається стра-
тегія розвитку взаємодії.

Діяти всупереч ситуації означає діяти спокійно, врівноважено в умовах бурх-
ливого підйому емоцій й роздратування, агресивності іншої сторони. Це трохи за-
спокоює емоційно напружену людину, надихає зменшити емоційний запал і ро-
зумно підійти до розв’язання суперечки чи проблеми, бо якщо кожна із сторін 
своєю емоційною неврівноваженістю буде розпалювати нервову напругу, то су-
перечка може мати непередбачуваний кінець і, як правило, негативний. Тоді втра-
чає кожна з сторін, адже не відбулося належних домовленостей.

П’ята ознака – здатність особистості контролювати свої емоції. Це надзви-
чайно важлива здатність, бо часто люди через невміння контролювати свої емо-
ції багато чого втрачають у житті. Хоча слід зазначити, що бувають такі стресові 
ситуації, коли людина не здатна себе стримувати, не може справитися з власни-
ми емоціями. Для цього можуть мати місце об’єктивні причини, викликані недо-
статнім рівнем розвитку емоційного інтелекту, найбільш поширеним серед яких 
С. Дідато [6] називає такі:

− несприятливі обставини або спілкування з людьми викликає надмірну емо-
ційну реакцію;

− значне погіршення здоров’я;
− порушення природних функцій людини;
− надмірна тривожність;
− загальне зниження життєвого тонусу.
Але, як зазначає С. Дідато, корінь проблеми навіть не в самій стресовій ситу-

ації, а в тому, як людина справляється зі своїми злетами та падіннями, успіхами та 
проблемами. З цими людьми слід проводити спеціальну роботу, розвивати навич-
ки реально виваженого аналізу ситуації та вироблення тактики поведінки в ній і 
емоційного прояву при цьому.

Шоста ознака – здатність особистості розпізнавати і керувати емоціями ін-
ших людей. 

Головними показниками здатності розпізнавати і керувати емоціями інших 
людей ми вважаємо розпізнавання, розуміння, описування емоцій інших, емо-
ційну емпатію, співчутливість іншим людям. Несформованість цих здатностей, 
як свідчать наші дослідження, може негативно впливати на результати, зокрема, 
професійної діяльності у майбутньому, тому є необхідність інтенсифікувати цей 
процес у період підготовки до такої діяльності.

С. Дідато, наприклад, пропонує розвивати цю здатність чотирма способами.
Перший спосіб: шляхом співчуття героям чи людям, у яких є проблеми.
Другий спосіб: шляхом організації допомоги іншим у подоланні труднощів, 

піклуючись про них, розділяючи їх переживання, даючи поради, моральну під-
тримку.

Третій спосіб: шляхом гнучкого мислення, тобто переконанням у тому, що не 
слід так переживати, а треба шукати способи зняття проблеми.

Четвертий спосіб: шляхом зняття нервової напруги, знаючи, що співчутливі 
люди у більшості випадків дуже чутливі до зовнішніх подразників, тому зіткнув-
шись з неприємностями, вони схильні переживати сильні емоційні вибухи. Адже 
відомо, що співпереживання – це не тільки здатність співчувати іншій людині, 
а і форма турботи про оточуючих і форма прояву інтересу до них. Люди вчать-
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ся співчувати іншим уже в ранньому дитинстві. Ця здатність розвивається з ві-
ком, а коли вчити співчувати іншим цілеспрямовано, то вона розвивається наба-
гато інтенсивніше. Вміння розпізнавати, розуміти емоції інших людей і співчува-
ти їм є цінним як у професійній діяльності, так і в повсякденному житті, бо це не-
обхідна умова для виживання будь-якого суспільства. Без співчуття неможливе 
об’єднання людей. Цією якістю обумовлюється повністю людська взаємодія. Ця 
взаємодія є невід’ємним компонентом будь-якої професійної діяльності, тому ми 
надаємо такого важливого значення розвитку емпатії у студентів у процесі їх про-
фесійної підготовки у вищому навчальному закладі.

Сьома ознака – здатність особистості використовувати емоції для досягнен-
ня поставленої мети. Позитивні емоційні стосунки між людьми завжди виклика-
ють довіру і сприяють налагодженню ділових стосунків, співпраці, взаємовідпо-
відальності і взаєморозуміння у критичних ситуаціях. Нами виокремлено такі го-
ловні показники, які свідчать про здатність особистості використовувати емоції 
для налагодження партнерських стосунків, взаємодопомоги і взаємопідтримки: 
емоційна стійкість, емоційна стабільність, екстраверсивність, адекватність про-
яву емоцій, гнучкість прояву емоцій, домінування позитивних емоцій, здатність 
зближуватися з людьми на емоційній основі.

Ми вважаємо, що недорозвиненість хоча б однієї з названих якостей в кон-
тексті нашого дослідження погіршує якість професійної діяльності, яка за-
вжди пов’язана із спілкуванням і взаємодією між працюючими. З цих висно-
вків, стає очевидним наскільки важливо кожному студенту оволодіти цими 
якостями на максимально високому рівні ще в процесі підготовки до професій-
ної діяльності.

У відповідності з вищезазначеними ознаками рівень розвитку емоційного ін-
телекту може бути різний. По-різному можуть проявлятися ті чи інші ознаки, що 
впливатиме на загальний рівень розвитку емоційного інтелекту особистості.

Вчені намагалися визначити, як мусять проявлятися ознаки і які з них є най-
вагомішими, щоб можна було говорити про високий рівень розвитку емоційного 
інтелекту. Так, зокрема, Е. Мітч за результатами своїх досліджень зробила висно-
вок про те, що особистість з високим рівнем розвитку емоційного інтелекту ха-
рактеризується такими найсуттєвішими чітко вираженими ознаками: 

1. Виражає свої почуття чітко і прямо.
2. Не боїться виражати невпевненість і страхи.
3. Вміє пояснювати невербальні сигнали, які використовуються при спілку-

ванні.
4. Вміє висловити розчарування, не образивши співрозмовника.
5. Здатна контролювати свої страхи, хвилювання, невпевненість, роздратова-

ність та ін.
6. Уважна до небезпек, турбот, думок інших людей.
7. Під час спілкування здатна розпізнавати мотиви емоцій або приховані емо-

ції.
8. Обережна і тактовна у своїх емоційних реакціях.
9. Врівноважує почуття з розумом, логікою, реальністю.
10. Незалежна, впевнена у собі, морально стійка, діє у відповідності зі свої-

ми домаганнями, а не під впливом обов’язку, почуття провини, тиску чи насилля.
11. Оптимістична, не дозволяє невдачам пригнічувати себе внутрішньо і ззовні [7].
Отже, усі виділені нами ознаки наявності емоційного інтелекту не суперечать 

тим, які виділені Г. Гарднером, Е. Мітч, Д. Стайн та іншими дослідниками. Визна-
чення поняття «емоційний інтелект» нами пропонується у такій редакції: емоцій-
ний інтелект – це інтегральна властивість особистості, яка проявляється у здат-
ності розпізнавати, контролювати, регулювати власні емоції та емоції інших і ви-
користовувати ці здатності для досягнення життєво важливих цілей.
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Висновки. Актуальність проблеми виділення ознак наявності емоційного ін-
телекту у особистості обумовлена людською природою певним чином реагувати 
на конкретні явища події, розмови та ін. Від реакцій кожної людини у конкретних 
випадках залежить успішність спілкування, взаємодії, співжиття людей.

Розумність дій людини в конкретній ситуації залежить не тільки від особис-
тісних її характеристик, а й від ставлення до цієї ситуації, які завжди емоційно на-
сичені.

Існує низка ознак, за якими можна виявити наявність у особистості інтелекту 
взагалі, або окремого його виду, зокрема емоційного інтелекту, для якого можна 
сформулювати ознаки, властиві тільки цьому виду інтелекту, виходячи з того, що 
кожний вид інтелекту розвивається за своїми законами.

Рівень розвитку емоційного інтелекту можна вимірювати і для цього є мето-
дики та критерії.

Експериментально доведено, що найсуттєвішими ознаками високого рівня 
розвитку емоційного інтелекту володіє особистість, яка виражає свої почуття чіт-
ко і прямо; не боїться виражати невпевненість і страхи: вміє пояснювати невер-
бальні сигнали, які використовуються при спілкуванні; вміє висловити розчару-
вання, не образивши співрозмовника; здатна контролювати свої страхи, хвилю-
вання, невпевненість та ін.; уважна до небезпек, турбот, думок інших; здатна роз-
пізнавати мотиви емоцій або приховані емоції; обережна і тактовна у своїх емо-
ційних реакціях; врівноважує свої почуття з розумом, логікою і реальністю; не-
залежна, впевнена у собі; оптимістична, не дозволяє невдачам пригнічувати себе 
внутрішньо і ззовні.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИНДРОМУ 
ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Здійснено теоретико-методологічний аналіз феномена емоційного вигоран-
ня, розглянуто його основні характеристики, встановлено фактори, що сприяють 
його виникненню, описано стадії та симптоми даного феномена. Розглянуто фено-
мен «професійне вигорання» як показник дезадаптованості медичних працівників.

Ключові слова: емоційне вигорання; професійне вигорання; професійний стрес у ме-
дичних працівників; структура синдрому емоційного вигорання; фактори, компоненти та 
симптоми емоційного вигорання.

Проведено теоретико-методологический анализ феномена эмоционального 
выгорания, рассмотрены его основные характеристики, установлены факторы, 
которые благоприятствуют его возникновению, описаны стадии и симптомы данно-
го феномена. Рассмотрено феномен «профессиональное выгорание» как показатель 
дезадаптированности медицинских работников.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание; профессиональное выгорание; 
профессиональный стресс у медицинских работников; структура синдрома эмоционального 
выгорания; факторы, компоненты и симптомы эмоционального выгорання.

Нові суспільно-історичні умови, великі поворотні пункти в житті суспільства 
породжують нові важкі ситуації. На даному етапі розвитку нашої країни відбува-
ються зміни у світогляді, перегляд людьми колишніх цінностей і ідеалів. Усі ці 
важкі соціальні ситуації обумовлюють різке збільшення дистресових чинників у 
громадському і індивідуальному бутті та сприяють виникненню психічної і соці-
альної нестійкості індивідів і груп.

Постановка проблеми. Робота з людьми, до якої відноситься і діяльність 
медичного працівника, в силу високих вимог, особливої відповідальності і емо-
ційних навантажень, що висуваються до неї, потенційно містить у собі небезпе-
ку важких переживань, пов’язаних із робочими ситуаціями, і високу вірогідність 
виникнення професійного стресу. У нинішніх умовах, робота у сфері медици-
ни особливо жорсткі вимоги висуває до психологічних особливостей фахівця-
професіонала. На сьогодні дуже незначне число робіт присвячені вивченню стре-
состійкості в професійній діяльності медичних працівників, що свідчить про не-
достатню увагу дослідників до розробки цієї проблеми. Мета даної статті – роз-
глянути феномен професійного вигорання як показника дезадаптованості медич-
них працівників, здійснити теоретичний огляд робіт, пов’язаних із дослідженням 
феномена емоційного вигорання, розглянути його основні характеристики, вста-
новити фактори, що сприяють його виникненню, описати основні стадії та симп-
томи.

Уперше на проблему професійного стресу працівників у сфері медицини 
звернули увагу американські спеціалісти, які помітили, що, незважаючи на спеці-
альну підготовку і підбір персоналу, керівництво медичних установ нерідко сти-
калося з фактами незадовільної роботи співробітників, передусім із скаргами хво-
рих на їх неувагу, байдужість і навіть грубість. Проведені дослідження привели 
до виявлення своєрідного професійного стресу – «стресу спілкування», який у по-
єднанні з іншими професійними стресами, призводить до виникнення так званого 
феномена «емоційного вигорання» [3]. 

© О. М. Знанецька, 2013
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Термін «емоційне вигорання» був уведений американським психіатром 
Х. Дж. Фрейденбергером у 1974 р. для характеристики психологічного стану здо-
рових людей, які знаходяться в інтенсивному і тісному спілкуванні з клієнтами, 
пацієнтами у емоційно навантаженій атмосфері при наданні професійної допомо-
ги. Спочатку цей термін означав стан знемоги, виснаження, пов’язаний з відчут-
тям власної непотрібності [13]. 

Поняття вигорання зазвичай використовується для визначення пережитого 
людиною стану фізичного, емоційного і психічного виснаження, що викликається 
тривалою включеністю в ситуації, що містять високі емоційні вимоги, які у свою 
чергу найчастіше є наслідком поєднання надмірно високих емоційних витрат із 
хронічними ситуаційними стресами [3].

У 1981 р. вийшла робота американських психологів К. Маслач, С. Є. Джексо-
на, в якій можливість психічного вигорання обмежується представниками кому-
нікативних професій. Ці ж автори розробили опитувальник «MBI». Відповідно до 
їх підходу синдром психічного вигорання являє собою тривимірний конструкт, 
що включає емоційне виснаження, деперсоналізацію (тенденцію розвивати нега-
тивне ставлення до клієнтів) і редукцію особистих досягнень (проявляється або в 
тенденції до негативного оцінювання себе в професійному плані, або в принижен-
ні гідності, обмеженні своїх можливостей, обов’язків по відношенню до інших, 
зняття з себе відповідальності і перекладання її на інших) [4].

У 1983 р. Е. Махер у своєму огляді узагальнює перелік симптомів «емоційно-
го згорання»: втома, стомлення, психосоматичні погіршення здоров’я, безсоння, 
негативне відношення до клієнтів; негативне відношення до самої роботи; мізер-
ність репертуару робочих дій; зловживання хімічними агентами: тютюном, ка-
вою, алкоголем, наркотиками; відсутність апетиту або, навпаки, переїдання, не-
гативна «Я-концепція»; агресивні почуття (дратівливість, напруженість, тривож-
ність, занепокоєння, схвильованість до перезбудження, гнів); занепадницький на-
стрій і пов’язані з ним емоції (цинізм, песимізм, почуття безнадійності, апатія, де-
пресія, відчуття безглуздя); переживання почуття провини [10].

У 1982 р. С. Маслач в якості важливих характеристик особистості, схильної 
до вищезазначеного синдрому, виділила такі характеристики: індивідуальна межа 
можливостей емоційного «Я» протистояти виснаженню, протидіяти «згоранню» 
на основі самозбереження; внутрішній психологічний досвід, що включає почут-
тя, установки, мотиви, очікування; негативний індивідуальний досвід; дистрес, дис-
комфорт, дисфункції або їх наслідки. Основними ознаками синдрому згорання є:

− відчуття емоційного виснаження;
− наявність негативних почуттів по відношенню до клієнтів;
− негативна самооцінка.
Ці ознаки синдрому відмічають більшість клініцистів, що вивчали і спостері-

гали його прояви [11].
Японські дослідники вважають, що для визначення емоційного вигорання до 

трьохфакторної моделі К. Маслач слід додати четвертий чинник «іnvolvement» 
(залежність, залученість), який характеризується головними болями, порушенням 
сну, дратівливістю, а також наявністю хімічних залежностей (алкоголізм, тютю-
нопаління) [9].

Більшість фахівців визнає необхідність врахування саме трьох складових для 
визначення наявності та ступеня «вигорання». При цьому внесок кожного з фак-
торів різний (наприклад, виключення чинника «редукція персональних досяг-
нень» зближує синдром емоційного вигорання з депресією) [9].

Структура синдрому емоційного вигорання, за В. В. Бойком, являє собою 
послідовність трьох фаз:

1. Напруга, що включає симптоми: переживання психотравмуючих обставин, 
незадоволеність собою, почуття «загнаності у клітку», тривогу і депресію.
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2. Резистенція, що включає симптоми: неадекватне вибіркове емоційне реа-
гування, емоційно-моральну дезорієнтацію, розширення сфери економії емоцій, 
редукцію професійних обов’язків.

3. Виснаження, що включає симптоми: емоційний дефіцит, емоційна відсто-
роненість, особистісна відстороненість (деперсоналізація), психосоматичні та 
психовегетативні порушення [5].

Б. Пельман і Е. Хартман виділили три головні компоненти емоційного виго-
рання:

1. Емоційне виснаження виявляється у відчуттях емоційного перенапружен-
ня і в почутті спустошеності, вичерпаності своїх емоційних ресурсів.

2. Деперсоналізація пов’язана з виникненням байдужого і навіть негативного 
ставлення до людей, яких обслуговують за обов’язком роботи. Контакти з ними 
стають формальними, безособовими; негативні установки, що виникають, мо-
жуть спочатку мати прихований характер і виявлятися у внутрішньому стриму-
ванні роздратування, яке з часом проривається назовні і призводить до конфлік-
тів.

3. Знижена робоча продуктивність проявляється у зниженні самооцінки своєї 
компетентності (в негативному сприйнятті себе як професіонала), незадоволенні 
собою, негативному ставленні до себе як особистості [5].

Д. Дірендонк, Х. Сіксма, В. Шауфелі провели дослідження серед голланд-
ських медичних сестер і виявили, що в якості специфічних детермінант емоцій-
ного вигорання виступає почуття несправедливості, соціальної незахищеності, 
значна залежність як від пацієнтів, так і від керівництва. Згідно з їх підходом 
синдром емоційного вигорання зводиться до двомірної конструкції, що склада-
ється з емоційного виснаження та деперсоналізації. Перший компонент − «афек-
тивний» – відноситься до сфери скарг на своє здоров’я, фізичне самопочуття, не-
рвове напруження, емоційне виснаження. Другий компонент − деперсоналіза-
ція – проявляється у зміні відносин або до пацієнтів, або до себе. Він отримав на-
зву «установчий» [7].

А. Чиром вважає емоційне вигорання комбінацією фізичного, емоційного і 
когнітивного виснаження чи втоми. Він вважає, що головний фактор емоційного 
вигорання – це емоційне виснаження, а додаткові компоненти є наслідком або по-
ведінки (купіювання стресу), що веде до деперсоналізації, або власне когнітивно-
емоційного вигорання, що виражається в зниженні особистих досягнень (дефор-
мації суб’єктивної оцінки власних можливостей). І те й інше проявляється в де-
формації особистості і має безпосереднє значення для її соціального здоров’я [4].

Професійна деформація розвивається поступово з професійної адаптації, яка 
є необхідною для медичного працівника. Адаптація до нових, а тим більше до 
екстремальних умов, досягається ціною витрат функціональних резервів організ-
му за рахунок так званої біосоціальної плати. Реакція організму на зовнішні і вну-
трішні впливи протікає в залежності від сили чинника, часу його дії та адаптацій-
ного потенціалу організму, який визначається наявністю функціональних резер-
вів. Порушення регуляторних процесів призводить спочатку до функціональних, 
а потім і до морфологічних змін в організмі, що свідчить про розвиток хвороби. 
Перехід від одного функціонального стану до іншого розвивається в результаті 
зміни властивостей біологічних систем: рівня функціонування, функціональних 
резервів, ступеня напруги регуляторних механізмів [7].

Після того, як вченими була визначена суть основних ознак синдрому емо-
ційного згорання і цей феномен став загальновизнаним, закономірно постало пи-
тання про виявлення та класифікацію чинників, що гальмують розвиток цієї хво-
роби або таких, що сприяють їй.

При вивченні особового чинника деякі дослідники (П. Торнтон) брали до ува-
ги такі показники: вік, стать, сімейний стан, стаж, освітній рівень, стаж цієї робо-
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ти, соціальне походження. Однак виявилося, що вони не пов’язані з рівнем «емо-
ційного вигорання» [8]. 

Явного зв’язку синдрому «вигорання» з рівнем зарплати не було виявлено. 
У той же час, незадоволення професійним зростанням і установкою на підтрим-
ку виявилися більше пов’язаними з розвитком синдрому «згорання». Виявилася 
і значна схильність до «вигорання» і медичних працівників, які відчувають недо-
статню самостійність («надконтрольовані»). Медична робота справедливо вважа-
ється професією, що вимагає великої емоційної навантаженності, відповідальнос-
ті та має невизначені критерії успіху. Представникам цієї професії загрожує не-
безпека «синдрому вигорання».

Самі симптоми синдрому «вигорання» навряд чи відрізняються строгою спе-
цифічністю і можуть варіювати від легкої поведінкової реакції до психосоматич-
них, невротичних і, навіть, психотичних розладів. 

Психологи стверджують, що до емоційного вигорання найшвидше призво-
дить позиція професіонала, який висуває до себе великі вимоги і не дає собі пра-
ва на помилку.

Є низка станів людини, які різко зменшують мотиваційний потенціал: моно-
тонність життя, психічні навантаження, стомлення. Усе це призводить до нега-
тивного бажання виконувати роботу, до якої спочатку був позитивний мотив. Але 
особливо сильно і тривало впливає на зниження мотиваційного потенціалу стан 
депресії, що виникає у здорових людей. Відчуття тривоги і депресії є також симп-
томом емоційного «вигорання».

Депресія (від лат. depressio – пригнічення) – це афективний стан, що характе-
ризується негативним емоційним фоном (пригніченістю, відчаєм) унаслідок не-
приємних і важких подій в житті людини або її близьких. Виникає почуття безпо-
радності перед життєвими труднощами, невпевненості у своїх можливостях, які 
поєднуються з почуттям безперспективності. Сила потреб, потягів різко знижу-
ється, призводить до пасивної поведінки, безініціативності [7].

Нині виділяють близько 100 симптомів, так чи інакше пов’язаних з «вигоран-
ням». Серед них є такі, які пов’язані з мотивацією до роботи. Б. Пелман і Е. Харт-
ман, узагальнивши багато визначень «вигорання», виділили три головні компо-
ненти: емоційне і/або фізичне виснаження, деперсоналізація, знижена трудова 
продуктивність [6].

Емоційне виснаження проявляється у відчуттях емоційного перенапруження 
і в почутті спустошенності, вичерпаності своїх емоційних ресурсів. Людина від-
чуває, що не може віддаватися роботі, як раніше. 

Деперсоналізація пов’язана з виникненням байдужого, негативного і навіть 
цинічного відношення до людей, які обслуговуються по роду роботи. Контакти з 
ними стають знеособленими і формальними; негативні установки можуть спочат-
ку мати прихований характер і проявлятися у внутрішньо стримуваному роздра-
туванні, яке з часом проривається назовні і призводить до конфліктів. 

Деперсоналізація – це зміна самосвідомості, для якої характерне відчуття 
втрати свого «Я» і тяжке переживання відсутності емоційної залученості в сто-
сунки, до роботи, до близьких. Деперсоналізація можлива при психічних захво-
рюваннях і пограничних станах, а в легкій формі спостерігається і у здорових лю-
дей при емоційних перевантаженнях [7].

Знижена робоча продуктивність (редукція особистих досягнень) проявляєть-
ся в зниженні оцінки своєї компетентності (у негативному прийнятті себе як про-
фесіонала), невдоволенні собою, зменшенні цінності своєї діяльності, негативно-
му відношенні до себе як до особистості, з’являється байдужість до роботи [5].

Дослідник К. Кондо особливе значення надає стресовим ситуаціям. Він вва-
жає найуразливішими тих, хто реагує на стреси агресивно, нестримано, піддаю-
чись суперництву. Стресогенний чинник викликає у таких людей, як правило, 
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почуття пригніченості, смутку через нездійснення того, чого хотілося досягти. 
К. Кондо відносить до типу «тих, що вигорають» і «трудоголіків» [12].

Екстремальні ситуації часто супроводжуються стресом, коли у медично-
го працівника виникає гострий внутрішній конфлікт між жорсткими вимогами, 
які накладає на нього відповідальність, і об’єктивна неможливість виконати їх. 
Стрес як стан психічної напруженості, викликаний труднощами, небезпеками, в 
цілому мобілізує людину на їх подолання. Проте, якщо стрес перевищує критич-
ний рівень, він перетворюється на дистрес, що знижує результати праці, підри-
ває здоров’я людини. Розрізняють стреси професійні, особистісні, стреси відпові-
дальності тощо [14].

До професійних стресів можна віднести входження в нове професійне се-
редовище; ситуацію нововведень і конфліктів у цій сфері; ситуації зміни вимог 
до професії, внутрішніх криз; ситуації, пов’язані з труднощами у професійному 
зростанні, в кар’єрі тощо. Наприклад, ситуація нововведень і конфліктів у профе-
сійній сфері може сприяти появі у людини таких стресових проявів як безпорад-
ність, схильність до конфліктів, емоційна напруженість, зниження рівня самокри-
тичності.

Проте в умовах нашої соціокультурної системи стреси формують шкідливі 
ефекти, що створюють бар’єри в професійній діяльності медика. Вони, природно, 
блокують його комунікативну активність у системі перепідготовки і підвищення 
кваліфікації, що створює суб’єктивно-об’єктивний стрес – емоційну напругу, яка 
в результаті підвищує ризик розвитку емоційного «вигорання» [8]. 

Синдром емоційного «вигорання» деякі автори (Є. Махер, К. Кондо) розгля-
дають як різновид стресу, де пацієнти виступають стресогенними чинниками. 
Проте інші дослідники розглядають «емоційне вигорання» як результат впливу 
різних стресогенних чинників (А. Г. Абрумова, В. В. Бойко, С. Маслач).

А. Г. Абрумова виділяє реакції на стрес, схожі з ефектами «вигорання» [1]. Їх 
можна підрозділити на п’ять типів:

1. Реакція емоційного дисбалансу характеризується значним переважанням 
негативної гами емоцій. Загальний фон настрою знижений. Людина відчуває дис-
комфорт тієї або іншої міри вираженості. 

2. Песимістична ситуаційна реакція виражена в першу чергу зміною світовід-
чуття, встановленням похмурого забарвлення світосприйняття, суджень і оцінок, 
видозміною і переструктуруванням системи цінностей. Світ сприймається люди-
ною в «найтемніших» тонах. Таке сприйняття викликає стійке зниження рівня 
оптимізму, що, зрозуміло, перегороджує шлях до продуктивного планування ді-
яльності в майбутньому.

3. Ситуаційна реакція демобілізації відрізняється найбільшими змінами у 
сфері контактів: відмовою від звичних контактів або щонайменше значним їх об-
меженням, що викликає стійкі, тривалі і тяжкі переживання самотності, безпорад-
ності, безнадійності. Спостерігається також часткова відмова від діяльності. Лю-
дина практично уникає включення в будь-які сфери діяльності, окрім найнеобхід-
ніших, соціально контрольованих, до яких змушують його встановлені і прийня-
ті ним самим правила і вимоги суспільства. 

4. Ситуаційна реакція опозиції характеризується мірою підвищеної агресив-
ності, що зростає з різкістю негативних оцінок оточення і їх діяльності.

5. Ситуаційна реакція дезорганізації містить у своїй основі тривожний ком-
понент. Унаслідок цього тут спостерігаються в найбільш вираженому вигляді со-
матовегетативні прояви (гіпертонічний і судинно-вегетативний криз, порушення 
сну) [1].

Але, незважаючи на схожість ефектів «вигорання» і професійних стресів, не 
слід їх ототожнювати. Синдром «емоційного вигорання» скоріше є не різновидом 
стресу, а наслідком впливу комплексу стресових факторів.
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Дослідники спробували також сформулювати уявлення про те, які особли-
вості людей сприяють розвитку професійного «вигорання». На думку американ-
ських дослідників, розвиток «вигорання» ймовірніший у людей з меншою мірою 
зрілості і самодостатності, більш імпульсивних і нетерплячих, таких, що не ма-
ють сім’ї, але потребують тих, хто міг би їх підтримувати, що мають інший світо-
гляд, який не цілком узгоджується з реальністю.

До цього також додається вказівка на те, що з віком вірогідність розвитку ви-
горання зменшується, тобто до нього більше схильні молоді працівники, люди 
молодшого віку. Проте більшість дослідників вважають, що вік, стать, стаж ро-
боти та інші соціально-демографічні характеристики прямо не пов’язані з профе-
сійним вигоранням. Більше значення має індивідуальний тип реагування на стре-
согенні ситуації [2].

Як зазначає К. Маслач, якщо знання про все те, що веде до вигорання, і все 
те, що може йому перешкоджати, звести до одного слова, то це буде слово «ба-
ланс». Порушення цього балансу – як в професійному, так і в особистому жит-
ті – веде до руйнування.

У нашому дослідженні для визначення рівня емоційного вигорання медич-
них працівників була використана «Методика діагностики рівня емоційного ви-
горання В. В. Бойка; методика «Визначення психічного «вигорання» О. О. Ру-
кавішнікова; багатофакторний особистісний опитувальник FPI (модифікована 
форма В); опитувальник рівня суб’єктивного контролю Є. Ф. Бажина і співав-
торів, ґрунтований на шкалі локуса контролю Дж. Роттера; «Самооцінка пси-
хічних станів» Айзенка. Достовірність результатів і висновків дослідження за-
безпечувалися методами математичної статистики (метод визначення достовір-
них значущих відмінностей середніх величин за критерієм Стьюдента і кореля-
ційний аналіз). 

Дослідження проводилося на базі Комунального закладу «Дніпропетров-
ський центр первинної медико-санітарної допомоги № 11». 

У дослідженні взяла участь група досліджуваних, що складалася з 60 медич-
них працівників віком від 23 до 65 років зі стажем роботи від 3 до 40 років. Ме-
дичних працівників, що відрізнялися за посадою та освітою, було розділено на 
групи: лікарі − 51,8 %, медсестри − 31,6 %, акушерки − 16,6 %. 

Виходячи з отриманих даних, можемо зробити висновок, що проблема «ви-
горання» медичних працівників є досить актуальною, оскільки тільки у 16 % рес-
пондентів не виявлено синдрому «вигорання», і практично у всіх опитуваних (за-
галом 84 %) виявлено ті чи інші симптоми «вигорання» у сформованій стадії. 
У 66 % респондентів, що взяли участь у досліджуванні, «вигорання» знаходиться 
в стадії формування, що говорить про необхідність вчасної профілактики та пси-
хокорекції їх емоційного та психічного стану.

Сформований синдром «емоційного вигорання» властивий більшою мірою 
групі досліджуваних у віці від 23 до 35 років (84,6 %), «вигорання» відсутнє у 
63,6 % у віковій групі респондентів від 36 до 55 років, тобто у молодших фахівців 
має місце більший ризик виникнення емоційного «вигорання».

Результати дослідження за методикою «Самооцінки психічного вигорання» 
Г. Ю. Айзенка показують, що медперсонал з вищою освітою демонструє більш 
високий рівень фрустації (8,2 %), агресивності (13,6 %) і ригідності (11,6 %), ніж 
середній медперсонал, у той час як рівень тривожності у лікарів (7,05 %) нижче, 
ніж у середнього медперсоналу (9,4 % відповідно).

 Виходячи з результатів нашого дослідження, доходимо висновку, що роз-
виток синдрому емоційного «вигорання» залежить від того, до якого типу лока-
лізації контролю над значущими подіями відноситься медпрацівник. Фахівці з 
екстернальним локусом контролю в більшій мірі схильні до феномена «вигоран-
ня». Кореляційний аналіз дозволив виявити залежність емоційного «вигорання» і 
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симптомів «вигорання» від рівня інтернальності опитуваних працівників. Зробле-
ні висновки підтверджують результати статистичного аналізу.

Помічено, що респонденти з синдромом емоційного вигорання показують 
високі бали за шкалою особистісної відстороненості. Підвищення дратівливос-
ті і нетерпимості при спілкуванні з пацієнтами свідчить про специфічну форму 
соціальної дезадаптації професіонала. Зниження рівня зацікавленості роботою і 
справами інших людей, байдужість до кар’єрного росту більш проявили молод-
ші співробітники. 

Висновки підтверджуються результатами кореляційного аналізу, який пока-
зав, що чим менше задовольняє організація роботи опитуваних, тим більші у них 
показники за такими симптомами «вигорання», як незадоволеність собою, відчут-
тя «загнаності в клітку», емоційне виснаження; вони також демонструють вищий 
рівень емоційного вигорання у цілому.

Діагностика психічних станів і властивостей особистості показала, що у ме-
дичних працівників зі сформованим синдромом емоційного вигорання можуть пе-
реважати виражені невротичні прояви астенічного типу зі значними психосома-
тичними порушеннями, має місце підвищений рівень психопатизації, що створює 
передумови для імпульсивної поведінки. Психологічно професійне вигорання по-
чинає проявляться в поступовому розвитку негативних установок щодо себе, ро-
боти, тих, з ким доводиться працювати. Контакти з ними стають більш «бездуш-
ними», «знеособленими», іноді формальними. За нашими даними, екстравертова-
ні медпрацівники менш схильні до синдрому емоційного «вигорання», ніж інтро-
вертовані.

Висновки. Емоційне вигорання повинне розглядатися як особливий стан лю-
дини, що є наслідком професійних стресів. «Синдром вигорання» – складний пси-
хофізіологічний феномен, який визначається як емоційне, розумове і фізичне ви-
снаження через тривале емоційне навантаження, що виражається в депресивно-
му стані, почутті втоми і спустошеності, недостатку енергії і ентузіазму, втра-
ті здатності бачити позитивні результати своєї праці, негативній установці від-
носно роботи і життя взагалі. Умови роботи медиків викликають необхідність 
удосконалення її організації, управління, методів визначення ефективності ро-
боти. Необхідною умовою усунення дії нервово-психічного чинника в проце-
сі роботи є не лише знання своїх обов’язків, рівномірність навантаження, але і 
чітка організація робочого місця на усіх етапах лікувального процесу. Потріб-
но враховувати, що стомлює не стільки праця, скільки заклопотаність. Перспек-
тиви подальших досліджень у даній галузі ми вбачаємо в уточненні і розширен-
ні уявлень про чинники, що впливають на розвиток синдрому «емоційного виго-
рання» в професійній діяльності медичного працівника, у пошуку нових психоко-
рекційних стратегій для зміцнення психологічного здоров’я і стресостійкості ме-
дичних фахівців. 
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ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПОРУШЕННЯ 
МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ 

Розглянуто психологічні характеристики Інтернет-залежних особистостей, які 
можуть бути чинниками порушень у міжособистісному спілкуванні та впливати на 
їх психологічне здоров’я.

Ключові слова: Інтернет-залежність, міжособистісне спілкування, домінуючі копінг-
стратегії, психологічне здоров’я.

Рассмотрено психологические характеристики Интернет-зависимых личнос-
тей, которые могут быть факторами нарушений в межличностном общении и вли-
ять на их психологическое здоровье.

Ключевые слова: Интернет-зависимость, межличностное общение, доминирующие 
копинг-стратегии, психологическое здоровье.

Відомо, що інформація для людини була і є необхідним інструментарієм 
для розширення світогляду та поповнення знань, а комп’ютер і Інтернет дають 
можливість не тільки доступу до різних видів інформації, а також до її обробки, 
аналізу та обміну. На думку фахівців, це і є першопричиною комп’ютерної або 
Інтернет-залежності, тому що в певній мірі страждають процеси міжособистісно-
го обміну інформацією [2]. 

© В. В. Корнієнко, Ю. В. Ніканорова, Т. В. Кулешова, 2013
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Аналіз стану досліджуваної проблеми свідчить про те, що Інтернет-залежність 
може не тільки стати перепоною в повноцінному міжособистісному спілкуванні, 
а й впливати на особистісну сферу людини, на її психічне здоров’я: зменшуєть-
ся рівень критичності, знижується самооцінка, підвищується тривожність та агре-
сивність [6]. Усі ці та інші чинники зумовили вибір нами в якості предмету дослі-
дження індивідуально-психологічні характеристики Інтернет-залежних, що пору-
шують міжособистісне спілкування.

Проблема Інтернет-залежності з’явилась зі зростанням популярності мережі 
Інтернет. Деякі люди стали настільки захоплюватися віртуальним простором, що 
почали віддавати перевагу Інтернету та проводити за комп’ютером значний відрі-
зок часу, а різка відмова від Інтернету викликає у таких людей тривогу і емоційне 
збудження. Психіатри вбачають схожість такої залежності з надмірним захоплен-
ням азартними іграми [5]. 

Уперше термін «інтернет-залежність» був запропонований І. Гольдбер-
гом. Під ним він розумів розлад поведінки в результаті використання Інтерне-
ту і комп’ютера, що згубно впливає на побутову, навчальну, соціальну, робочу, 
сімейну, фінансову чи психологічну сфери діяльності людини [3]. На даний час 
Інтернет-залежність не розглядається як самостійне захворювання і визначаєть-
ся психологом К. Янгом і психіатром І. Гольдбергом як феномен, що характери-
зується компульсивним бажанням вийти в Інтернет, перебуваючи в автономному 
режимі, і неможливість вийти з Інтернету, перебуваючи в он-лайн [6]. 

Все назване визначило мету нашого дослідження, яке полягає у вивченні 
впливу Інтернет-залежності на міжособистісне спілкування, а саме: досліджен-
ня особливостей самоставлення, міжособистісних відносин і домінуючих копінг-
стратегій Інтернет-залежних досліджуваних. 

Гіпотезою дослідження є те, що психологічні характеристики Інтернет-
залежних є чинниками порушень у міжособистісному спілкуванні та впливають 
на їх психологічне здоров’я.

Вивчаючи визначену нами проблему, ми використовували дані, які були зі-
брані студенткою ДНУ ім. О. Гончара М. Манукян для виконання психологічного 
дослідження. Вибірка досліджуваних складала 60 користувачів мережі Інтернет, 
студентів 1-5 курсів ВНЗ м. Дніпропетровська. Середній вік склав 22 роки. Міні-
мальний вік досліджуваних – 18 років, максимальний – 24 роки. 61,6 % (37 осіб) 
досліджуваних – жінки, 38,4 % (23 особи) – чоловіки.

Дослідження проводилося через Інтернет. Методики були розміщені в соці-
альних мережах (таким чином ми хотіли залучити до дослідження користувачів, 
що використовують Інтернет для спілкування). 

Для виявлення Інтернет-залежності був використаний російськомовний варі-
ант тесту К. Янг, адаптований В. А. Буровою.

На підставі тесту на Інтернет-залежність К. Янг досліджувані були розподіле-
ні на дві групи. До групи А увійшли досліджувані, схильні до Інтернет-залежності, 
з балами по тесту від 50 до 78, до групи Б – несхильні, з балами від 22 до 40.

Результати досліджуваних за «Опитувальником самоставлення»

Таблиця 1
Кількісні показники досліджуваних групи А та групи Б 

за методикою «Опитувальник самоставлення»

Шкала Група А Група Б Коефіцієнт кореляції Пірсона (r)
 (Р < 0,05)( r =0,25)

S (глобальне самоставлення) 78 86,4 -0,43
Самоповаги (I) 58 75,4 -0,54
Аутосимпатії (II) 75 70 0,04
Очікуваного ставлення від інших (III) 60 61 -0,16
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Шкала Група А Група Б Коефіцієнт кореляції Пірсона (r)
 (Р < 0,05)( r =0,25)

Самоінтересу (IV) 84 85 -0,12

Самовпевненості (1) 61 58 -0,16

Ставлення інших (2) 56 45 0,25

Самоприйняття (3) 79 71 0,09

Самопослідовності (самокерівництво) (4) 57 71 -0,72

Самозвинувачення (5) 58 30 0,47

Самоінтересу (6) 80 85 -0,21

Саморозуміння (7) 69 80 -0,23

При обробці результатів за «Опитувальником самоставлення» були визначе-
ні значущі відмінності в особливостях самоставлення у досліджуваних схильних 
(Група А) і несхильних (Група Б) до Інтернет-аддикції. Статистично значущі ре-
зультати були отримані за шкалою S (глобальне самоставлення) (r = – 0,43); отже, 
з ростом рівня залежності яскравіше виявляється почуття внутрішньої недифе-
ренційованості почуття «за» і «проти» самого себе. Зворотна кореляція зафіксова-
на і за шкалою самоповаги (R = – 0,54). Це той аспект самоставлення, який емоцій-
но і змістовно об’єднує віру у свої сили, здібності, енергію, самостійність, оцін-
ку своїх можливостей. Значущі результати отримані за шкалою самопослідовнос-
ті (r = – 0,72). Викривлення цієї характеристики може призвести до нездатнос-
ті контролювати власне життя, керувати ним самому і надалі відповідати за свої 
вчинки. Таким чином, можна сказати, що чим вищий рівень Інтернет-залежності, 
тим менш значущі ці характеристики. Пряма кореляція зафіксована за «шкалою 
самозвинувачення» (r = 0,47) і за шкалою «відношення інших» (r = 0,25). Отже, 
ми можемо припустити, що на цьому тлі у людей, схильних до Інтернет-аддикції, 
може знижуватися рівень довіри до себе та позитивної оцінки своїх дій, самооцін-
ка та здатність вбачати в собі переважно недоліки. 

Методика Копінг-тест Лазаруса застосовувалася нами з метою визначення 
копінг-механізмів, способів подолання труднощів у різних сферах психічної ді-
яльності, копінг-стратегій. У ході дослідження було визначено, що в групі дослі-
джуваних, схильних до Інтернет-залежності, домінуючими копінг-стратегіями є 
«Позитивна переоцінка» (66) і «Втеча-уникнення» (63). Це означає, що в ситуа-
ції, коли слід впоратися з життєвими труднощами, вони найчастіше намагають-
ся сформувати позитивне значення обставин, можливо, фокусуються на зростанні 
власної особистості, включаючи також релігійні вимірювання або задіюють уяв-
ні прагнення і поведінкові зусилля, спрямовані до втечі або уникнення проблеми. 
У контрольній групі найбільш значущими копінг-стратегіями є «Планування ви-
рішення проблеми» (61) тобто додаток проблемно-фокусованих зусиль щодо змі-
ни ситуації, які включають аналітичний підхід до вирішення проблеми. 

Значущі відмінності були встановлені за допомогою t-критерію Стьюдента 
при дослідженні копінг-стратегій у групах схильних і несхильних до Інтернет-
залежності. Таким чином, було з’ясовано, що є взаємозв’язок Інтернет-залежності 
і таких шкал, як «Дистанціювання», «Самоконтроль», «Втеча – уникнення» і «По-
зитивна переоцінка». Характер такого взаємозв’язку невідомий і вимагає подаль-
шого вивчення.

Аналізуючи отримані результати дослідження, ми можемо припустити, 
що під впливом Інтернет-аддикції у людини можуть формуватися неадаптивні 
копінг-стратегії, які не дозволять адекватно справлятися з життєвими трудноща-
ми та формувати дезадаптаційну поведінку.

Закінчення табл. 1
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Результати методики «Копінг-тест Лазаруса»

Таблиця 2
 Кількісні показники досліджуваних групи А та групи Б 

за методикою «Копінг-тест Лазаруса»

Шкала Група А Група Б Величина t-критерію 
Стьюдента

 Конфронтаційний копінг 47,1 48,4 0,2
Дистанціювання 53 39 2,5
Самоконтроль 62 47 2,3
Пошук соціальної підтримки 55 50,2 0,6
Прийняття відповідальності 62 46 1,4
Втеча-уникнення 63 39 2,7
Планування вирішення проблеми 58 61 0,4
Позитивна переоцінка 66 40 3,4

Рис. 2. Кількісні показники досліджуваних групи А та групи Б 
за методикою «Копінг-тест Лазаруса»

Для вивчення ступеня визначеності основних показників психологічного 
благополуччя особистості нами використовувалася методика «Шкали психоло-
гічного благополуччя». При інтерпретації отриманих даних, найбільш кореля-
ційно значущі результати були отримані за шкалами «Особистісне зростання» 
(r = 0,41), «Мета в житті» (r = 0,4) та «Управління оточенням» (r = 0,3). Тобто зі 
зростанням рівня адикції показники за цими шкалами теж ростуть. У досліджу-
ваних, схильних до Інтернет-залежності, яскравіше виражено відчуття безперерв-
ного розвитку. Спостерігається відчуття реалізації свого потенціалу, відчуття по-
кращення в собі і своїх діях з плином часу. Зростає і почуття життєвої спрямова-
ності, наявності мети в житті. 

Загальний бал за опитувальником вище у досліджуваних групи А, що є ста-
тистично достовірним. Отже, експериментальна група психологічно більш благо-
получна в порівнянні з контрольною групою. Цей феномен ще не достатньо ви-
вчений і вимагає подальшого розгляду.
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Результати методики «Шкали психологічного благополуччя»
Таблиця 3 

Кількісні показники досліджуваних групи А та групи Б
 за методикою «Шкали психологічного благополуччя»

Шкала Група А Група Б Коефіцієнт кореляції Пірсона (r) 
(Р < 0,05)( r =0,25)

Позитивні відносини з іншими 5,4 5 0,18
Автономія 6,1 6,2 -0,2
Управління оточенням 5,9 4,7 0,3
Особистісне зростання 5,7 5,1 0,41
Мета в житті 6,4 4,2 0,4
Самоприйняття 5,8 5,7 0,02
Загальний бал 6,2 5,1 0,34

Рис. 3. Кількісні показники досліджуваних групи А та групи Б 
за методикою «Шкали психологічного благополуччя»

Таким чином, досліджуючи Інтернет-залежніть як чинник порушень у між-
особистісному спілкуванні та психологічному здоров’ї, ми дійшли таких висновків:

1. Доведено, що зі зростанням рівня залежності яскравіше проявляється вну-
трішня недиференційованість почуття «за» і «проти» самого себе.

2. Визначено, що завищені показники за тестом Інтернет-залежності супрово-
джуються зниженням рівня глобального співставлення.

3. Вивчено, що чим вище рівень залежності, тим нижче результати за шка-
лою «Самоповага».

4. Доведено, що зі зростанням рівня залежності знижується рівень самопос-
лідовності.

5. Вказано, що пряма кореляція зафіксована за «шкалою самозвинувачення» 
(r = 0,47) і за шкалою «відносини інших» (r = 0,25). Ми можемо припустити, що 
на цьому тлі у людей, схильних до Інтернет-адикції, може знижуватися самооцін-
ка та рівень довіри до себе, вони можуть бачити в собі переважно недоліки.

6. Визначено, що в групі досліджуваних, схильних до адикції, домінуючими 
копінг-стратегіями є «Позитивна переоцінка» і «Втеча-уникнення». 

7. Доведено, що в контрольній групі найбільш популярними копінг - страте-
гіями є «Планування вирішення проблеми».
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8. З’ясувалося, що є взаємозв’язок між Інтернет-залежністю і такими шкала-
ми, як «Дистанціювання», «Самоконтроль», «Втеча – уникнення» і «Позитивна 
переоцінка». 

9. Визначено, що зі зростанням рівня адикції показники за шкалами «Осо-
бистісне зростання», «Мета у житті» та «Управління оточенням» теж зростають. 

10. З’ясовано, що загальний бал за опитувальником «Шкали психологічного 
благополуччя» є значно вищим у досліджуваних групи А (схильних до Інтернет-
залежності), що є статистично достовірним. 

11. За методикою «Особистісний диференціал» відзначено, що значущі від-
мінності у контрольній та експериментальній групах відсутні. Цей факт пояснює 
заперечення проблем на свідомому рівні та їх прийняття на несвідомому.

Як ми бачимо, загальна гіпотеза дослідження щодо належності психологіч-
них характеристик Інтернет-залежних особистостей до чинників, які порушують 
міжособистісне спілкування, підтвердилась. 

Результати дослідження можуть бути застосовані в практиці клінічного пси-
холога в профільних закладах або психологічних консультаціях, а також для по-
дальших наукових досліджень.
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ОСОБИСТІСНІ ФАКТОРИ УСПІШНОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ УСНИХ 
ПОВІДОМЛЕНЬ З ПРИХОВАНИМИ МИСЛЕННЄВИМИ ОБРАЗАМИ

Проаналізовано дослідження зарубіжних та вітчизняних фахівців. Теоретично 
обґрунтовано та емпірично перевірено три основні гіпотези щодо ролі особистісних фак-
торів в успішності розпізнавання прихованих мисленнєвих образів: успішності розпіз-
наванні лжі сприяє установка на правду та позитивність мислення; провідною особис-
тісною передумовою розпізнавання лжі є високий рівень інтелекту як когнітивного, так 
і емоційного; важливим особистісним ресурсом у розпізнаванні лжі є спостережливість, 
концентрація уваги на теперішніх подіях, відкритість досвіду, толерантність до неви-
значеності, емоційна стабільність і впевненість у власній ефективності.

Ключові слова: приховані мисленнєві образи, розпізнавання лжі, особистісні факто-
ри, установка на правду, інтелект, емоційна стійкість, емоційний інтелект.
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Проанализированы исследования зарубежных и отечественных авторов. Те-
оретически обосновано и эмпирически проверено три основных гипотезы о роли 
личностных факторов в успешности распознавания скрытых мысленных обра-
зов: успешности распознавании лжи способствует установка на правду и пози-
тивность мышления; ведущей личностной предпосылкой распознавания лжи яв-
ляется высокий уровень интеллекта как общего, так и эмоционального; важным 
личностным ресурсом в распознавании лжи является наблюдательность, концен-
трация внимания на теперешних событиях, открытость опыту, толерантность 
к неопределенности, эмоциональная стабильность и уверенность в собственной 
эффективности.

Ключевые слова: скрытые мысленные образы, распознавание лжи, личностные 
факторы, установка на правду, интеллект, эмоциональная устойчивость, эмоциональный 
интеллект.

Вступ. Розпізнавання прихованих мисленнєвих образів є традиційною сфе-
рою загальнопсихологічних досліджень, у межах якої перетинаються знання як 
про закономірності поведінки комунікантів, що відбивають зміни у кодових пере-
ходах від внутрішньої до зовнішньої мови під час породження повідомлень у си-
туаціях приховування правдивої інформації, так і про індивідуальні відмінності у 
можливостях розпізнавання цих змін, притаманні суб’єктам спілкування в різній 
мірі в залежності від їх особистісних властивостей. Якщо перша група феноме-
нів, а саме: закономірні зміни у характеристиках невербальної поведінки як фор-
ми відбиття змін у співвіднесенні внутрішньої та зовнішньої мови, котрі відбива-
ють особливості породження правдивих та дезінформаційних повідомлень, дослі-
джені достатньо повно, то особистісні фактори успішності розпізнавання лжі ви-
вчені недостатньо і характеризуються суперечливими даними [17; 24–25].

Можна припустити, це пов’язано з тим, що зміни динамічних ознак мовлен-
ня у ситуаціях приховування мисленнєвих образів є настільки складними і різ-
норівнево детермінованими, що їх розпізнавання, фактично, являє собою вирі-
шення достатньо складної дослідницької задачі, впоратися з якою спроможна да-
леко не кожна людина. Недарма провідні дослідники проблеми розпізнавання 
лжі П. Екман і М. О’Саліван зазначають [40], що із майже 13 тис. обстежених 
ними суб’єктів за тривалі роки роботи над проблемою, знайшлося лише близько 
30 осіб, що демонстрували стійко високий рівень успішності розпізнавання лжі, 
яких дослідники назвали «чарівниками» («wizards»). 

Інше можливе пояснення недостатнього висвітлення проблеми пов’язано з 
тим, що до недавнього часу її вивчення було зосереджено у межах вирішення так 
званих «спеціальних прикладних проблем» і публікації результатів подібних до-
сліджень були доступні лише у спеціальних виданнях. 

Зараз ситуація радикально змінилася: коло потенційних користувачів резуль-
татів подібних досліджень значно розширилося завдяки попиту на охорону ін-
формації не тільки у спеціальних професійних сферах, але й у підприємницькій 
та інших видах діяльності, таких як економічна, психолого-педагогічна, політич-
на, медична.

Ще одним фактором підвищення актуальності теми даного дослідження є те, 
що теоретична психологія на сучасному постнекласичному етапі її розвитку пере-
живає зміну предмету, яким стає «психологія особистості» [10], а не окремі пси-
хічні явища і форми прояву психічного.

Зміни теоретичних орієнтирів уже відбилися у появі цілої низки нових теоре-
тичних конструктів у дослідженнях особистості, узагальнених, зокрема, в остан-
ньому довіднику серії «Теорії і моделі особистості» (2008) [15]. Йдеться про так 
звані динамічні контекстуалізовані риси особистості, до яких відносять емоцій-
ний інтелект, самоусвідомлення, особистісні ресурси стресоподолання [8]. Для 
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вивчення цих феноменів необхідна розробка імпліцитних (опосередкованих) ме-
тодів діагностики [15]. Поява подібних досліджень надає можливість по-новому 
узагальнити завдання пошуку особистісних факторів успішності розпізнавання 
прихованих мисленнєвих образів, що і визначило мету та завдання даної статті.

Метою статті є узагальнення існуючих підходів до дослідження особистіс-
них факторів успішності розпізнавання прихованих мисленнєвих образів та об-
ґрунтування низки вірогідних гіпотез про можливості ідентифікації нових осо-
бистісних конструктів, аналіз яких може відкрити нові можливості пошуку підхо-
дів до вирішення даної складної задачі.

Постановка проблеми. Огляд публікацій з проблеми особистісних детермі-
нант успішності розпізнавання лжі дозволив визначити тенденцію до реалізації 
нових поглядів на «стару» проблему.

Дослідників, наприклад, зацікавила роль установки на правду [22; 24; 32], що 
була виявлена при розпізнаванні дезінформаційних повідомлень. Ця установка 
пояснюється еволюційною доцільністю бути правдивим у міжособистісних сто-
сунках. Проте, її можливий вплив на успішність розпізнавання лжі ще тільки по-
чинає вивчатися.

Цікавим є, на наш погляд, також спостереження сучасних дослідників про-
блеми відносно того, на скільки рідко зустрічаються суб’єкти, які відрізняють-
ся здібностями до стабільного розпізнавання лжі, і наскільки розповсюдженим 
явищем є введення в оману один одного як в процесі міжособистісної взаємодії, 
так і більш широкому соціальному плані. Розпізнавання лжі усвідомлено як склад-
ну діяльність, яка вимагає від суб’єкта гнучкості мислення, що одним з авторитет-
них сучасних зарубіжних дослідників К. Аском визначається як «атрибутивна гнуч-
кість» (attributional flexibility). Підкреслюється також і роль «відкритості свідомос-
ті» (оpen-mindedness), високого рівня спостережливості, котру іменують у сучасній 
літературі як високий рівень абсорбції (absorption), концентрація на ситуації [22].

Останнім часом з’явилися дуже суперечливі оцінки можливої ролі емоційно-
го інтелекту як інтегративної особистісної властивості у розпізнаванні лжі [23; 
40]. У загально-теоретичних дослідженнях з проблеми (Mettews, Snyder та ін.) 
підкреслюється, що особи, котрі володіють високим рівнем емоційного інтелекту 
(emotional intelligence або EI), є дуже «психологічно проникливими», вони помі-EI), є дуже «психологічно проникливими», вони помі-), є дуже «психологічно проникливими», вони помі-
чають нещирість почуттів оточуючих надзвичайно гостро і відчувають себе нія-
ково у спілкуванні через те, що помічають у поведінці людини ознаки неузгодже-
ності вербального і невербального змісту повідомлення. З іншого боку, дослідни-
ки, які почали вивчати EI у спеціальному прикладному контексті розпізнавання 
лжі, вказують на те, що осіб з високо розвиненим EI, нібито легко ввести в оману.

Сучасні оцінки вірогідності існування спеціальних особистісних факто-
рів успішності розпізнавання лжі. Останнім часом дослідники все частіше ви-
словлюють песимістичні оцінки щодо спроможності розпізнавати лжу без спеці-
альної підготовки, яку проходять таємні агенти. Так, К. Бонд та Б. ДеПауло, відо-
мі дослідники проблеми, зазначають, що пересічні люди мінімально відрізняють-
ся у вмінні розпізнавати повідомлення [24]. О. Фрай вважає, що низький інтер-
ес до вивчення особистісних факторів успішності розпізнавання лжі пов’язаний 
із складністю моделювання ситуацій введення в оману у лабораторних умовах, 
низькими значеннями коефіцієнтів кореляції, отриманими у пілотних досліджен-
нях, а також суперечливими результатами між наявними дослідженнями [43]. 

Огляд літератури показав, що існуючі дослідження з проблеми факторів 
успішності розпізнавання лжі представлені спорадичними публікаціями, які мож-
на систематизувати за особистісними властивостями, роль яких в успішності роз-
пізнавання лжі перевірялася.

За результатами багатьох досліджень здібність людини до розпізнавання 
повідомлень варіюється у межах 40–60 % [17; 24–25], причому правдиві пові-
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домлення розпізнаються у більшості випадків краще (67 %) за дезінформаційні 
(44 %) [17]. Цей феномен власне й отримав назву «установка на правду» (truth 
bias) [22; 24; 32]. Ця установка, як можна уявити, спрямована на підтримку спри-
ятливих суспільних відносин, на відміну від протилежної установки, – «уперед-
женості» [4; 27; 35], яка характерна для антисоціальних елементів: злочинців, 
в’язнів, представників специфічних сфер діяльності, для авторитарних ригідних 
суб’єктів, закритих новому досвіду. Як свідчать дослідження [35; 38], наявність 
упередженості може незначно підвищувати рівень розпізнавання лжі, проте не 
впливає на успішність розпізнавання повідомлень у цілому через зниження зді-
бності до розпізнавання правди. Можна припустити, що упереджена людина за-
здалегідь налаштована на негативне сприйняття співрозмовника, тоді як особа, 
що має установку на правду, керується при винесенні рішення, так би мовити, 
«презумпцією невинності». 

Ідентифікація установки на правду поряд з упередженістю, що вивчалася про-
тягом більш тривалого часу, відкриває нові перспективи висунення гіпотез щодо 
особистісних факторів, які можуть впливати на успішність розпізнавання лжі. 

Поява на перетині ХХ і ХХІ ст. позитивної психології спирається на спро-
би досліджень більш ранніх періодів розвитку психології сформувати уявлення 
про наявність в людини гіперкомпенсаторного фонду особистості (Адлер, Вигот-
ський, Орлов) [9; 12; 28]. Згадані феномени ще не сформувались у напрями пошу-
ку особистісних ресурсів розпізнавання лжі, так само як і не розглядались у сво-
єму контексті так звані нові інтегративні динамічні особистісні конструкти, які 
останнім часом привернули до себе увагу дослідників у зв’язку з визначенням ка-
тегорії можливого [8] як аспекту досліджень особистісних ресурсів ефективно-
го функціонування, а також інші конструкти – позитивні цінності та сильні риси 
характеру. 

У контексті встановлених особистісних факторів успішності розпізнавання 
лжі дослідники, у першу чергу, звертаються до диспозиційних рис особистості, 
зокрема до факторів «Великої п’ятірки»: сумлінності [31], екстраверсії [2; 20; 25; 
31; 40], доброзичливості [31]. Є спроби пов’язати успішність розпізнаванні лжі зі 
сміливістю [31], соціальним інтелектом [2], відповідальністю [24], вмінням про-
гнозувати [7].

Окремо слід зазначити про дослідження так званих «темних рис характеру» 
у контексті розпізнавання лжі. Так, за результатами деяких досліджень [2; 5; 25; 
41], встановлено, що макіавеллізм, психопатії та схильність до введення в оману 
інших людей не впливають на успішність розпізнавання повідомлень, проте мо-
жуть впливати на формування упередженості у суб’єктів спілкування.

Отже, логічним здається висновок, що розпізнавання лжі є досить склад-
ною задачею, яка вимагає від суб’єкта вміння декодувати кілька джерел інфор-
мації одночасно, її виконання, як можна уявити, має бути пов’язане з інтелек-
туальними здібностями. При розпізнаванні лжі суб’єкт має ідентифікувати роз-
біжності між мовленням і невербальною поведінкою, що можливо завдяки спо-
стережливості, високій концентрації на процесі спілкування. Чимало дослідни-
ків пов’язують розпізнавання лжі із загальним інтелектом [6; 18; 40; 42], прони-
кливістю [7], вмінням прогнозувати розвиток подій [7], гнучкими когнітивними 
стратегіями переробки інформації [1; 6; 18], відкритістю новому досвіду [31], а 
також з інтуїтивними здібностями, що забезпечують творчий пошук розв’язання 
проблеми шляхом інсайту [42].

Останнім часом інтерес дослідників привертає роль уваги як однієї з власти-
востей інтелекту, пов’язаної з успішністю розпізнавання лжі [1; 6–7; 18]. Серед 
характеристик уваги нещодавно було виділено новий цікавий конструкт – спо-
стережливість або «mindfulness», який полягає у здібності відстежувати багато 
каналів інформації одночасно, будучи повністю включеним у процес спілкуван-
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ня, тобто бути «свідомо присутнім» [8]. Ідентифікація цього конструкту дозволяє 
по-новому підійти до вивчення уваги при розпізнаванні лжі. 

Оскільки породження лжі пов’язано з емоційними переживаннями [17; 19], 
вміння їх помітити та правильно інтерпретувати є передумовою успішності роз-
пізнавання лжі. Так, П. Екманом було відкрито та описано так звані мікровира-
зи – короткі прояви істинної емоції на обличчі, успішність розпізнавання яких, як 
було емпірично доведено, корелює зі здібністю до розпізнавання лжі [19]. Оскіль-
ки емоційний стан людини проявляється через характеристики мовлення, невер-
бальну поведінку, вирази обличчя і таке інше, дослідниками, виходячи з цього, 
зазначається, що успішність розпізнавання лжі може бути пов’язана з соціаль-
ною компетентністю [18], вмінням декодувати невербальні сигнали [18], емпа-
тією [34] та іншими здібностями [23]. Є, тим не менш, підстави сподіватися, що 
розпізнавання емоцій можна вважати важливим компонентом розпізнавання лжі, 
оскільки збудження мозку синхронно відбивається на виразі обличчя [19], а отже 
може надавати ключ до розпізнавання лжі.

Окрім розпізнавання емоцій інших людей з розпізнаванням лжі може бути 
пов’язана здібність успішно декодувати власні емоційні прояви, що може впли-
вати на формування різних типів установок при сприйнятті комуніканта. Дослід-
никами встановлено, що успішність розпізнавання лжі пов’язана з самосвідоміс-
тю [33; 36], самоспостереженням (self-monitoring) [20], оптимальним рівнем 
рефлексії [1] і не пов’язана з самоконтролем [24] та вмінням оцінити свої 
здібності до розпізнавання лжі [5].

Оскільки розпізнавання лжі потребує концентрації уваги на складній задачі, ефек-
тивність її вирішення можна вважати пов’язаною з умінням зберігати спокій у ситуації 
невизначеності, операціоналізований через рівень емоційної стабільності [31].

Значну роль при розпізнаванні повідомлень може відігравати мотивація ре-
ципієнта як прояв однієї з властивостей емоційного інтелекту – здібності самоор-
ганізувати себе на виконання діяльності. О. Віхманом [2] було встановлено, що 
успішність розпізнавання лжі пов’язана з мотивацією запобігання невдач, моти-
вацією підтримки життєзабезпечення та мотивацією, що спрямована на сус-
пільну користь. Остання – додатковий аргумент щодо ролі установки на правду. 
О. Борков [1] зазначає, що на ефективність виконання цієї задачі можуть також 
впливати професійні потреби реципієнта.

Вплив упевненості у власній ефективності на розпізнавання повідомлень ви-
вчений недостатньо. З одного боку, за результатами дослідження К. Маретта [37] 
роль упевненості у власній ефективності при розпізнаванні лжі виявилася достат-
ньо низькою, з іншого – впевненість у власних силах вважається особистісним 
ресурсом, котрий формує оптимістичну установку при виконанні задачі з розпіз-
навання повідомлень та за рахунок цього підвищує ефективність її виконання [3; 
16]. Виходячи з цього, можна стверджувати, що роль самоефективності у розпіз-
наванні лжі потребує уточнення.

Отже, огляд літератури надає можливість обґрунтувати три можливих гіпо-
тези щодо ролі особистісних факторів у розпізнаванні лжі:

1) успішності розпізнаванні лжі сприяє установка на правду та позитивність 
мислення; 

2) провідною особистісною передумовою розпізнавання лжі є високий рівень 
інтелекту як когнітивного, так і емоційного; 

3) важливим особистісним ресурсом у розпізнаванні лжі є спостережливість, 
концентрація уваги на теперішніх подіях, відкритість досвіду, толерантність до 
невизначеності, емоційна стабільність, низький рівень тривожності і впевненість 
у власній ефективності.

Метод. 
Досліджувані. У дослідженні взяли участь 85 осіб.
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На першому етапі дослідження 25 осіб (9 чоловіків та 16 жінок віком від 19 до 
26 років) були залучені для створення усних повідомлень (правдивих та дезінфор-
маційних). Їм пропонувалось розповісти про свої захоплення спочатку правдиво, 
тобто так, як вони дійсно ставляться до предмета своїх уподобань, а потім нада-
ти протилежну оцінку тому ж предмету розповіді. Очікувалося, що предмет захо-
плень людини є завжди емоційно забарвленим для неї, і переконання, що сформу-
валося під приводом позитивної оцінки при їх трансформації у негативні (проти-
лежні), будуть відрізнятись від істинних не тільки за змістом, а й за формою по-
дачі ставлення до предмету висловлювання. 

Як зазначає відомий дослідник характерних ознак лжі О. Фрай [17], існує 
принаймні три ситуації введення в оману, за реалізацією яких можна розпізнати 
лжу. Одна з них найбільш вірогідно відтворюється як вербально, так і невербаль-
но, коли предмет розмови є емоційно значимим для людини.

Стенограми висловлювань у такий спосіб змодельованої ситуації введення в 
оману аналізувалися за допомогою методів психолінгвістичного аналізу, розроб-
лених для розпізнавання лжі [13–14]. Таким чином, було встановлено, що відео-
записи, підготовлені для лабораторного дослідження ролі особистісних чинників 
у розпізнаванні лжі, містять специфічні ознаки, що відповідають критерію валід-
ності.

На другому етапі 60 осіб (30 чоловіків та 30 жінок, віком від 17 до 28 років), 
громадяни України, Росії та Білорусії (пошук досліджуваних проводився за допо-
могою мережі Інтернет) виступали у якості учасників емпіричного дослідження, 
що погодилися розпізнавати лжу і надали свої особисті дані, необхідні для вирі-
шення задач дослідження.

Матеріал. У дослідженні використовувалися такі методики: 
1) для вивчення рівня сформованості позитивності мислення використовува-

лася шкала «Локатор «Великої п’ятірки» в адаптації Л. Бурлачука та Д. Корольо-
ва (2000);

2) для вивчення рівня загального інтелекту використовувався «Короткий орі-
єнтовний тест» (КОТ) Е. Вандерліка в адаптації В. Бузіна (1992); рівень сформо-
ваності емоційного інтелекту встановлювався за допомогою методики Н. Холла 
«Діагностика емоційного інтелекту» в адаптації Є. Ільїна (2001); роль когнітив-
ного стилю – поленезалежності в успішності розпізнавання лжі вивчалася за до-
помогою методики «Фігури Готтшальдта»;

3) впевненість у власній ефективності вивчалася за допомогою «Шкали за-
гальної самоефективності» в адаптації Р. Шварцера, М. Єрусалєма, В. Роме-
ка (1996); толерантність до невизначеності вивчалася за допомогою методики 
С. Баднера «Методика визначення рівня толерантності до невизначеності» в 
адаптації Г. Солдатової (2003); тривожність вимірювалася за допомогою опиту-
вальника Тейлора «Особистісна шкала прояву тривоги» в адаптації В. Нємчино-
ва (1975); рівень уваги вивчався за допомогою методики «Таблиці Шульте». 

Використовувалася також авторська анкета для визначення рівня розпізна-
вання прихованих мисленнєвих образів (ПМО).

Процедура. Кожен з досліджуваних переглядав 10 відеозаписів, п’ять з яких 
були правдивими, п’ять – дезінформаційними. У спеціально розробленій анкеті 
досліджувані мали позначати свій вік, стать, а також припущення щодо наявнос-
ті ситуацій введення в оману у відеозаписах. Після процедури тестування дослі-
джувані заповнювали бланкові методики, спрямовані на вивчення їх особистіс-
них властивостей, гіпотетично пов’язаних з успішністю розпізнавання лжі. 

Результати. 
Для перевірки ролі установки на правду в успішності розпізнавання повідом-

лень група досліджуваних була розподілена на дві підгрупи: умовно упередже-
них осіб (тих, хто продемонстрував більш високий рівень розпізнавання дезінфор-
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маційних повідомлень у порівнянні з правдивими) та осіб з умовною установкою 
на правду (які краще розпізнавали правдиві повідомлення або ж однаково розпіз-
навали повідомлення обох типів). Загальний рівень розпізнавання повідомлень у 
підгрупі умовно упереджених осіб (їх виявилося 30) склав у середньому 48 %, у 
той час як у групі осіб з умовною установкою на правду – 59 %. Розбіжності за за-
гальним рівнем розпізнавання повідомлень між двома підгрупами виявились зна-
чущими за t-критерієм Стьюдента (t=2,7; p≤0,01). Таким чином, особи, що демон-t-критерієм Стьюдента (t=2,7; p≤0,01). Таким чином, особи, що демон--критерієм Стьюдента (t=2,7; p≤0,01). Таким чином, особи, що демон-t=2,7; p≤0,01). Таким чином, особи, що демон-=2,7; p≤0,01). Таким чином, особи, що демон-p≤0,01). Таким чином, особи, що демон-≤0,01). Таким чином, особи, що демон-
струють установку на правду, на статистично значимому рівні краще розпізнають 
повідомлення різних типів, ніж особи, що демонструють упередженість. 

Особистісні властивості, що сприяють успішному розпізнаванню повідо-
млень, вивчалися методом кластерного аналізу (алгоритм К-середніх), за яким 
групу було розподілено на два полярні кластери. У перший кластер увійшли осо-
би, що мали низький рівень розпізнавання ПМО, у другий – особи з високим рів-
нем розпізнавання ПМО (табл. 1). 

Таблиця 1
Міжкластерні розбіжності за показниками особистісних характеристик
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Середні вели-
чини змінних 
кластера 1; 30 
осіб (умовно 
низький рівень 
розпізнавання 
ПМО)

53,33 38,8 28,5 27,2 29,9 26,76 25,13 29,17 25,73 59,1 1,43 23,63 126,5

Середні вели-
чини змінних 
кластера 2; 30 
осіб (умовно 
високий рівень 
розпізнавання 
ПМО)

58 32,11 33,16 23,5 35,3 29,26 15,4 31,8 28,13 57,4 1,8 11,86 136,5

Величи-
ни t-критерію 
Стьюдента

2,05 2,42 5,49 2,96 4,86 2,1 5,8 2,11 2,06 0,77 2,003 5,6 2,03

Рівень значу-
щості розбіж-
ностей

p≤0,05 p≤0,01 p≤0,01 p≤0,01 p≤0,01 p≤0,05 p≤0,01 p≤0,05 p≤0,05 p>0,05 p≤0,05 p≤0,01 p≤0,05

Примітка. * – за методикою «Таблиці Шульте» низькі показники свідчать про високий рівень 
уваги досліджуваного, у той час як високі показники засвідчують низький рівень уваги.

Відмінності між кластерами встановлювалися за допомогою t-критерію Стью-t-критерію Стью--критерію Стью-
дента. За результатами кластерного аналізу (алгоритм К-середніх) було встанов-
лено, що успішність розпізнавання ПМО пов’язана з такими властивостями осо-
бистості: 

1) загальна позитивна спрямованість, реалізована через доброзичливість 
(t=4,86; p≤0,01), сумлінність (t=2,01; p≤0,05); 

 2) загальний інтелект (t=2,06; p≤0,05), поленезалежність (t=2,003; p≤0,05), рі-t=2,06; p≤0,05), поленезалежність (t=2,003; p≤0,05), рі-=2,06; p≤0,05), поленезалежність (t=2,003; p≤0,05), рі-p≤0,05), поленезалежність (t=2,003; p≤0,05), рі-≤0,05), поленезалежність (t=2,003; p≤0,05), рі-t=2,003; p≤0,05), рі-=2,003; p≤0,05), рі-p≤0,05), рі-≤0,05), рі-
вень сформованості емоційного інтелекту (t=2,03; p≤0,05);
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3) увага (t=2,42; p≤0,01), відкритість новому досвіду (t=2,11; p≤0,05), впевне-t=2,42; p≤0,01), відкритість новому досвіду (t=2,11; p≤0,05), впевне-=2,42; p≤0,01), відкритість новому досвіду (t=2,11; p≤0,05), впевне-p≤0,01), відкритість новому досвіду (t=2,11; p≤0,05), впевне-≤0,01), відкритість новому досвіду (t=2,11; p≤0,05), впевне-t=2,11; p≤0,05), впевне-=2,11; p≤0,05), впевне-p≤0,05), впевне-≤0,05), впевне-
ність у власній ефективності (t=4,49; p≤0,01), екстраверсія (t=2,96; p≤0,01), емо-t=4,49; p≤0,01), екстраверсія (t=2,96; p≤0,01), емо-=4,49; p≤0,01), екстраверсія (t=2,96; p≤0,01), емо-p≤0,01), екстраверсія (t=2,96; p≤0,01), емо-≤0,01), екстраверсія (t=2,96; p≤0,01), емо-t=2,96; p≤0,01), емо-=2,96; p≤0,01), емо-p≤0,01), емо-≤0,01), емо-
ційна стабільність (t=5,8; p≤0,01), низький рівень тривожності (t=5,6; p≤0,01), на 
рівні тенденції – з толерантністю до невизначеності (t=0,77; p>0,05).

Отже, на даному етапі дослідження на вибірці 60 осіб встановлено, що пози-
тивна спрямованість особистості, реалізована через впевненість у власній ефек-
тивності, «позитивні полюси» «Великої п’ятірки» особистісних факторів, висо-
кий рівень сформованості загального та емоційного інтелекту, уважність та озна-
ку когнітивного стилю – поленезалежність, – сприяє успішному вирішенню зада-
чі з розпізнавання повідомлень. 

Подальші перспективи дослідження проблеми пов’язані з перевіркою об-
ґрунтованої методології та обраних психологічних властивостей особистості, ре-
левантних задачі розпізнавання різних типів повідомлень на більш репрезента-
тивній вибірці досліджуваних, а також з обґрунтуванням та перевіркою нових 
особистісних факторів як передумов успішності розпізнавання лжі, розглянутих 
у даній статті.

Висновки. Результати дослідження особистісних факторів успішності роз-
пізнавання лжі дозволили попередньо оцінити обґрунтованість методологічного 
підходу до відбору особистісних ознак, які можуть сприяти успішності розпізна-
вання прихованих мисленнєвих образів.

Доведено, що наявність «установки на правду», яку запропоновано оцінювати за 
показниками відсутності упередженості при оцінці правдивості–дезінформаційнос-
ті комуніканта, сприяє більш успішному розпізнаванню різних типів повідомлень. 

Було також доведено, що успішність розпізнавання лжі визначають такі влас-
тивості особистості: 1) загальна позитивна спрямованість, реалізована через до-
брозичливість, сумлінність; 2) загальний інтелект, поленезалежність, рівень 
сформованості емоційного інтелекту; 3) увага, відкритість новому досвіду, впев-
неність у власній ефективності, екстраверсія, емоційна стабільність, низький рі-
вень тривожності, на рівні тенденції – з толерантністю до невизначеності.
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Е. Л. Носенко, Р. О. Труляєв

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ПОЗИТИВНИХ ЦІННОСТЕЙ 
ПЕДАГОГА НА СУБ’ЄКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ УЧНІВ

Представлено психологічний механізм впливу позитивних цінностей педаго-
га на суб’єктивне благополуччя його учнів. У результаті дослідження з’ясовано, що 
кожна з шести позитивних цінностей та пов’язаних з ними сил характеру педаго-
га справляють вплив на суб’єктивне благополуччя школярів. Найбільший внесок 
в його забезпечення належить тріаді таких позитивних цінностей вчителя, як «Му-
дрість», «Гуманність» та «Справедливість».

Ключові слова: позитивні цінності, «сильні» риси особистості, суб’єктивне благопо-
луччя, емоційний стан, самооцінка.

Представлен психологический механизм влияния позитивных ценностей пе-
дагога на субъективное благополучие его учеников. В результате исследования 
выяснено, что каждая из шести позитивных ценностей и связанных с ними сил ха-
рактера педагога оказывают влияние на субъективное благополучие школьников. 
Наибольший вклад в его обеспечение принадлежит триаде таких позитивных цен-
ностей учителя, как «Мудрость», «Гуманность» и «Справедливость». 

Ключевые слова: позитивные ценности, «сильные» черты личности, субъективное 
благополучие, эмоциональное состояние, самооценка.

Інтерес до «вищих», духовних проявів людини, що з’явився з виникненням 
у 60–70-х роках ХХ ст. гуманістичної та екзистенціальної психології, обумовив 
детальне вивчення змістовних сторін психічної діяльності (особистісні ціннос-
ті, смисли, ідеали, спрямованість). На думку цілого ряду дослідників (Б. Г. Ана-
ньєв, Б. С. Братусь, А. Г. Здравомислов, В. Є Клочко, Д. О. Леонтьєв, А. В. Пе-
тровський, В. О. Ядов та ін.), змістовні аспекти психічної діяльності становлять 
ядро особистості та є ключовими регуляторами її довільної активності. Таке пе-
реорієнтування пов’язане зі зміною природничо-наукової парадигми психологіч-
ного пізнання на гуманітарну.

© Е. Л. Носенко, Р. О. Труляєв, 2013
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Тема цінностей згадується в роботах багатьох відомих учених класичного пе-
ріоду розвитку вітчизняної психології (Л. І. Божович, О. М. Леонтьєв, С. Л. Ру-
бінштейн та ін.), які не змогли оминути їх при поясненні джерел активності осо-
бистості. Адже «…цінності проявляють свою всюдисущість в усіх аспектах люд-
ського життя» [22, с. 96]. Розглядаючи ці феномени в якості предмету психо-
логічної науки, дослідник визнає правомірність, наряду з експериментальним, 
пояснювально-розуміючого шляху пізнання та тлумачення всього різноманіття 
людських проявів [20]. 

Постановка проблеми. В останній час багато уваги приділяється визначен-
ню та дослідженню детермінант суб’єктивного благополуччя особистості, яке є 
однією з ознак її оптимального функціонування (R. Inglehart, R. Foa, C. Peterson, 
C. Welzel, D. Nettle, Е. Л. Носенко, О. О. Пєрова, С. М. Енциклопов, С. В. Ярем-
чук, В. М. Духнович та ін.). Пріоритетне на сьогодні завдання збереження та по-
кращення психологічного здоров’я школярів вимагає дослідження тих аспек-
тів освітнього середовища, що є вагомими факторами їх суб’єктивного благо-
получчя. Одним з таких факторів є особистість вчителя як ключової фігури пе-
дагогічної взаємодії. У численних дослідженнях (Б. Г. Ананьєв, О. О. Бодальов, 
Ф. М. Гоноболін, А. К. Маркова, Н. О. Менчинська, Д. Р. Мерзялкова, Л. М. Мі-
тіна, О. Я. Чебикін та ін.) доведено, що особистість педагога та особливості здій-
снення ним професійної діяльності справляють визначальний вплив на форму-
вання особистості учня. У цьому контексті перспективним видається розгляд пи-
тання про можливість забезпечення оптимально функціонуючим педагогом впли-
ву на суб’єктивне благополуччя учнів. Умовою вірогідності забезпечення подіб-
ного впливу є, згідно з гіпотезою даного дослідження, сформованість у педагога 
позитивних цінностей [17].

Метою дослідження є перевірка припущення про вплив позитивних ціннос-
тей та «сил характеру» педагога на суб’єктивне благополуччя учнів, який реалізу-
ється через багатокомпонентний психологічний механізм.

Гіпотеза: сформованість у структурі особистості педагога позитивних цін-
ностей, зокрема «Мудрості», «Гуманності» та «Справедливості», сприяє оптимі-
зації тих психологічних структур учня, що є компонентами суб’єктивного благо-
получчя.

Позитивні цінності та «сили характеру» педагога, будучи інтегральними ха-
рактеристиками особистості вчителя, визначають особливості його педагогічної 
діяльності та педагогічного спілкування. Розглядаючи працю вчителя в ракурсі 
постійної реалізації ним двох ключових функцій – трансляції та оцінювання знань 
учнів – можна виокремити найбільш значущі для педагогічної діяльності пози-
тивні цінності та, відповідно, «сили характеру». Так, на етапі трансляції знань пе-
дагог повинен добре володіти навчальним матеріалом, що передбачає постійне 
поповнення та вдосконалення наявних у нього знань з предмету. Педагог має та-
кож бути інтелектуально розвиненим і реалізовувати творчий підхід при викла-
денні навчального матеріалу. Таким вимогам педагог-професіонал буде відпові-
дати за умови наявності в нього таких «сильних» рис характеру, які формуються 
при дотримуванні цінності «Мудрість». 

Для успішної реалізації функції оцінки знань учнів педагог повинен бути мак-
симально об’єктивним. Ця якість формується завдяки дотримуванню позитивної 
цінності «Справедливість». 

Ще одна вимога до професійного педагога, що характеризує специфіку його 
спілкування з учнями на кожній із фаз забезпечення результативності їх навчаль-
ної діяльності, полягає в доброзичливому ставленні до своїх підопічних. Найкра-
ще відповідати цій вимозі педагог зможе дотримуючись позитивної цінності «Гу-
манність», що сприяє розумінню своїх учнів, проявам толерантності та любові до 
них. Запропонована характеристика змісту та вимог діяльності педагога, а також 
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позитивних цінностей, що найбільше їм відповідають, фактично є застосуванням 
формули специфікації Р. Кеттелла (В = f (S, P)) до визначення чинників ефектив-
ності праці вчителя. Особливості поведінки вчителя (В) в процесі виконання про-
фесійних обов’язків визначаються специфічними умовами педагогічної діяльнос-
ті (S) та професійно важливими особистісними якостями (P). 

Розглянута модель психологічного механізму зв’язку позитивних цінностей 
педагога з результативністю навчально-пізнавальної діяльності учнів включає в 
себе декілька класів складових. Перший клас компонентів знаходиться в площині 
оптимального особистісного функціонування вчителя як суб’єкта педагогічної ді-
яльності та включає: позитивні цінності «Мудрість», «Гуманність», «Справедли-
вість» педагога; успішність виконання функції трансляції знань; емоційний ком-
форт; задоволеність професійною діяльністю; відсутність симптомів емоційного 
вигорання; суб’єктивне благополуччя педагога. Вираженість позитивної цінності 
«Мудрість» у структурі особистості педагога лежить в основі задоволеності про-
фесійною діяльністю, переважання позитивних емоційних станів під час реаліза-
ції педагогічних функцій та попереджає виникнення емоційного вигорання. Такі 
наслідкові результати сприяють проявам «сильних рис», в основі яких лежать по-
зитивні цінності «Гуманність» та «Справедливість», що характеризують аспект 
педагогічного спілкування [17]. 

Другий клас компонентів знаходиться в площині оптимального функціону-
вання особистості учня як суб’єкта навчально-пізнавальної діяльності та зале-
жить від виділених позитивних цінностей та «сильних» рис характеру педаго-
га: позитивні емоційні стани під час уроків; оптимальна позитивна самооцінка (по-
зитивні уявлення про себе); розвинена навчальна мотивація; позитивні цінності та 
«сильні» риси характеру учня. Виділені особистісні структури учня оптимізують-
ся під впливом мудрого, гуманного та справедливого педагога. Постійна взаємодія 
з таким педагогом у процесі отримання освіти забезпечує стійкі позитивні характе-
ристики емоційності та самооцінки учнів, формування конструктивних особистіс-
них цінностей. В основу конструкта суб’єктивного благополуччя покладено оцін-
ки переважання в життєдіяльності людини досвіду переживання позитивних емо-
цій (емоційний компонент) та задоволеності життям (когнітивний компонент) [15]. 
За даними J. D. Blore (2008) суб’єктивне благополуччя має у своїй основі три фак-
тори: самоповага (self-esteem), оптимізм (optimism) та локус контролю (locus of 
control) [23]. С. М. Енциклопов та О. О. Пєрова розглядають оптимізм як одну з най-
важливіших складових суб’єктивного благополуччя людини [18]. Оскільки самоо-
цінка включає когнітивний компонент, можна стверджувати, що висока самооцін-
ка – показник сформованості позитивного мислення, ключовою характеристикою 
якого є оптимізм (висока самооцінка – це оптимістичний погляд на самого себе). 
У дослідженні І. Ф. Аршави та Д. В. Носенко (2012) встановлено наявність додат-
ного зв’язку між самооцінкою, інтелектом, показниками позитивних цінностей та 
«сильних» рис характеру, з однієї сторони, та суб’єктивним благополуччям, з ін-
шої [15]. Отже, виділені психологічні особливості учнів, які розвиваються та опти-
мізуються під впливом благополучного педагога, є складовими суб’єктивного бла-
гополуччя. На сьогоднішній день нами експериментально доведено [21], що сформо-
ваність у структурі особистості педагога позитивних цінностей «Мудрість», «Гуман-
ність», «Справедливість» забезпечує переважання в його учнів позитивних емоцій.

Методи вирішення проблеми. Емпіричне дослідження проводилося на базі де-
сяти загальноосвітніх навчальних закладів м. Кривий Ріг, в якому взяли участь 
241 вчитель. До вибірки увійшли тільки педагоги-предметники віком від 25 до 65 
років. Переважну більшість склали вчителі алгебри, геометрії, української мови 
та літератури, англійської мови, географії, історії, біології, фізики та хімії. До-
слідженням також було охоплено 917 учнів VI, VIII, X, XI класів віком від 11 до 
17 років. 
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Для статистичної обробки отриманих даних використовувалася програ-
ма Microsoft Excel та статистичний пакет SPSS 17: кластерний аналіз (алгоритм 
К-середніх), методи статистичної перевірки гіпотез (φ*-кутове перетворення Фі-φ*-кутове перетворення Фі-*-кутове перетворення Фі-
шера, t-критерій Стьюдента), однофакторний дисперсійний аналіз ANOVA.

Для діагностики вираженості тих компонентів механізму впливу позитив-
них цінностей педагога на суб’єктивне благополуччя учнів, що характеризують 
особливості функціонування особистості педагога, було використано опитуваль-
ник VIA-IS «Цінності-в-дії» К. Петерсона та М. Селігмана (2004), перекладений 
на українську мову професором Е. Л. Носенко та доцентом Л. І. Байсарою; опи-
тувальник МВІ К. Маслач, тест «PANAS» Л. Кларка, О. Теллегена, Д. Уотсо-PANAS» Л. Кларка, О. Теллегена, Д. Уотсо-» Л. Кларка, О. Теллегена, Д. Уотсо-
на; тест «Задоволеність життям» Г. Дінера та ін. За допомогою тесту «PANAS» 
та тесту «Задоволеність життям» визначався рівень суб’єктивного благополуч-
чя педагогів, що обчислюється за формулою СБ=(ЗЖ+ПА)-НА, де СБ – рівень 
суб’єктивного благополуччя; ЗЖ – рівень задоволеності життям; ПА – рівень по-
зитивної афективності; НА – рівень негативної афективності. 

Рівень самооцінки учнів визначався за допомогою шкальної методики Т. Дем-
бо – С. Я. Рубінштейн у модифікації П. В. Яньшина. Вибір цього варіанта мето-
дики Дембо – Рубінштейн обґрунтовується наявністю таких важливих для визна-
чення рівня суб’єктивного благополуччя шкал, як «Щастя», «Оптимізм» та «Задо-
воленість собою». Для визначення рівня сформованості позитивних цінностей та 
«сильних» рис характеру учнів використовувався опитувальник «Оцінка чеснот 
дитини» К. Далсгаард. Дана методика становить спрощений варіант опитувальни-
ка VIA-IS «Цінності-в-дії» та дозволяє визначити рівень вираженості шести пози-VIA-IS «Цінності-в-дії» та дозволяє визначити рівень вираженості шести пози--IS «Цінності-в-дії» та дозволяє визначити рівень вираженості шести пози-IS «Цінності-в-дії» та дозволяє визначити рівень вираженості шести пози- «Цінності-в-дії» та дозволяє визначити рівень вираженості шести пози-
тивних цінностей та 24 «сильних» рис характеру молодших школярів та підлітків.

Результати дослідження. Вибірку педагогів за результатами визначення 
рівня вираженості всіх зазначених показників шляхом застосування алгоритму 
К-середніх кластерного аналізу було розподілено на два кластери. До кластеру 
№1 увійшло 116 педагогів, які мали порівняно вищі показники за всіма шкала-
ми опитувальника VIA, низький рівень вираженості симптомів емоційного виго-VIA, низький рівень вираженості симптомів емоційного виго-, низький рівень вираженості симптомів емоційного виго-
рання, високі показники задоволеності професійною діяльністю та суб’єктивного 
благополуччя. Кластер №2 склали 125 педагогів, які характеризувались нижчи-
ми показниками розвитку позитивних цінностей, мали виражені симптоми емо-
ційного вигорання, низькі показники задоволеності професійною діяльністю та 
суб’єктивного благополуччя. За допомогою t-критерію Стьюдента було встанов-t-критерію Стьюдента було встанов--критерію Стьюдента було встанов-
лено, що кластер №1 та кластер №2 на статистично достовірному рівні відрізня-
ються один від одного за всіма шкалами застосованих психодіагностичних ме-
тодик (р≤0,000). Кластер педагогів зі сформованими позитивними цінностями та 
«силами характеру» характеризується більш високими показниками задоволенос-
ті професійною діяльністю та суб’єктивного благополуччя, а також значно мен-
шою вираженістю симптомів емоційного вигорання. Таким чином, результати 
кластерного аналізу підтвердили характер співвідношення виділених характерис-
тик оптимально функціонуючого педагога, що входять до першого класу компо-
нентів описаного психологічного механізму. 

Вибірку учнів за результатами визначення показників за методиками К. Дал-
сгаарда і Дембо – Рубінштейна було розподілено на два кластери (алгоритм 
К-середніх). До першого кластеру увійшло 486 школярів, які мали порівняно ви-
сокі показники сформованості позитивних цінностей та «сильних» властивостей 
характеру, а також високі показники самооцінки за всіма шкалами. Другий клас-
тер складався з 431 учня, які характеризувалися низькими показниками вираже-
ності позитивних цінностей і «сил характеру» та порівняно більш низькими бала-
ми самооцінки за всіма шкалами. За допомогою t-критерію Стьюдента було вста-t-критерію Стьюдента було вста--критерію Стьюдента було вста-
новлено, що перший кластер на статистично достовірному рівні відрізняється від 
другого за всіма шкалами застосованих психодіагностичних методик (табл. 1).
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Таблиця 1
Відмінності в показниках «сил характеру» та самооцінки серед учнів першого  

та другого кластерів

Змінні
Середні значення t-критерій 

Стьюдента рКластер 1 Кластер 2
Допитливість 7,792 7,258  5,124 0,000
Любов до знань 7,224 6,000 11,739 0,000
Здатність до судження 7,846 6,450 14,090 0,000
Винахідливість 7,825 6,638  9,791 0,000
Вміння спілкуватися 8,208 6,928 13,285 0,000
Вміння бачити перспективу 8,142 6,803 13,755 0,000
Хоробрість 8,138 7,390  6,966 0,000
Наполегливість 8,041 6,135 17,383 0,000
Цілісність характеру 7,543 6,239 10,885 0,000
Доброта 8,819 7,114 16,508 0,000
Любов 9,401 7,954 14,901 0,000
Колективізм 8,280 6,568 15,825 0,000
Справедливість 7,733 5,981 15,811 0,000
Лідерські якості 6,504 5,288  9,630 0,000
Самоконтроль 8,200 7,037  9,883 0,000
Розсудливість 8,126 6,594 15,490 0,000
Смирення 7,496 6,587  8,421 0,000
Естетичне почуття 8,123 6,933 10,048 0,000
Вдячність 9,412 7,905 17,617 0,000
Надія  9,220  7,582 17,676 0,000
Віра  8,514  6,991 14,371 0,000
Прощення  7,568  5,998 12,686 0,000
Гумор  8,665  7,021 14,795 0,000
Ентузіазм  8,809  6,807 18,289 0,000
Самооцінка за шкалою «Розум» 71,202 61,145  9,145 0,000
Самооцінка за шкалою «Характер» 75,854 62,881 10,244 0,000
Самооцінка за шкалою «Щастя» 83,253 70,108 10,068 0,000
Самооцінка за шкалою «Оптимізм» 82,309 65,410 12,620 0,000
Самооцінка за шкалою «Задоволеність 
собою» 77,559 63,094  9,502 0,000

Результати кластерного аналізу учнів дозволили встановити наявність зв’язку 
між позитивними цінностями та рівнем самооцінки учнів. Школярі з порівняно 
більшим рівнем сформованості «сил характеру» схильні вище оцінювати себе. 
Особливо це стосується оцінок відчуття щастя та оптимізму, що виступають ком-
понентами суб’єктивного благополуччя.

На наступному етапі дослідження було відібрано «сильні» класи, в яких се-
ред вибірки вчителів викладає переважна більшість (більше 75 %) педагогів клас-
теру №1, та «слабкі»1 класи, в яких навчальні предмети викладаються переважно 
педагогами кластеру №2. Слід зауважити, що такий розподіл вчителів по класах 
залежить від значної кількості організаційних та інших факторів. До «сильних» 
потрапили шість класів, до «слабких» – дев’ять класів п’яти загальноосвітніх на-
вчальних закладів, що взяли участь у дослідженні. 

1Такі позначення не слід сприймати буквально, вони досить умовні і виконують ви-
ключно позначаючу функцію. Вони необхідні для розрізнення класів, в яких викладають 
переважно вчителі кластеру №1 або кластеру №2 та для забезпечення зручності представ-
лення результатів порівняння їх учнів.
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Серед учнів «сильних» і «слабких» класів були підраховані відсоткові частки 
школярів, які належать до першого та другого кластерів. У такий спосіб перевіря-
лась гіпотеза, що у випадку наявності зв’язку між позитивними цінностями педа-
гога та позитивними цінностями учнів у «сильних» класах у порівнянні зі «слаб-
кими» буде переважати кількість учнів першого кластеру (зі сформованими пози-
тивними цінностями). Розбіжності виявлялися за допомогою φ*- кутового пере-
творення Фішера (табл. 2). У результаті порівняння кількості учнів різних клас-
терів у двох групах класів встановлено наявність достовірних відмінностей на 
5 %-му рівні значущості. 

Таблиця 2
Результати порівняння учнів двох кластерів, 

які навчаються в «сильних» та «слабких» класах 

Класи, 
які порівнюються

Учні першого кластеру Учні другого кластеру
Емпіричне значення φ*Кількість / частка Кількість /

частка
«Сильні» класи 96 / 70,59 % 40 / 29,41 % φ*=1,831

(р≤0,05)«Слабкі» класи 98 / 60,49 % 64 / 39,51 %

Для виявлення напрямів впливу позитивних цінностей педагогів на позитивні 
цінності та параметри самооцінки школярів був проведений однофакторний дис-
персійний аналіз ANOVA. Було встановлено, що практично кожна «сильна» риса 
характеру педагогів справляє значущі ефекти на ті чи інші «сильні» властивості 
та параметри самооцінки школярів. 

Серед «сильних» властивостей особистості педагога, об’єднаних навколо по-
зитивної цінності «МУДРІСТЬ», така «сильна» риса як «Допитливість» відо-
бражається на показниках учнів за шкалами «Вміння спілкуватися» (F = 1,781, 
р≤0,02), «Наполегливість» (F = 1,781, р≤0,02). «Сильна» риса «Любов до на-
вчання» вчителя впливає на «Наполегливість» (F = 2,147, р≤0,005), «Справедли-
вість» (F = 2,036, р≤0,008) відбивається на самооцінці учнів за шкалою «Розум» 
(F = 1,988, р≤0,01), «Вміння спілкуватися» (F = 1,789, р≤0,02) учня; на рівні тен-
денції – які пов’язані із самооцінкою за шкалою «Характер» (F = 1,642, р≤0,04), 
«Лідерськими якостями» (F = 1,565, р≤0,06), самооцінкою за шкалою «Щастя» 
(F = 1,548, р≤0,07). «Відкритість новому» досвіду вчителя впливає на показники 
сформованості такої «сильної» риси учня як «Справедливість» (F = 1,996, р≤0,01). 
«Церебральна» властивість педагога «Креативність» справляє значущі ефекти 
на таку «силу характеру» учня як «Колективізм» (F = 1,727, р≤0,03). «Бачення 
перспективи» – «Наполегливість» (F = 2,199, р≤0,004), самооцінка за шкалою 
«Щастя» (F = 2,101, р≤0,007), «Вміння бачити перспективу» (F = 1,764, р≤0,03).

«Сильні» риси педагога, об’єднані навколо позитивної цінності «ГУМАН-
НІСТЬ», також справляють значущі ефекти на деякі залежні змінні вибірки учнів. 
«Соціальний інтелект» вчителя впливає на «Любов до знань» (F = 1,962, р≤0,01), 
«Вміння спілкуватися» (F = 1,837, р≤0,02) учнів; на рівні тенденції від нього за-
лежить «Колективізм» (F = 1,648, р≤0,04), «Надія» (F = 1,585, р≤0,06) та «Віра» 
(F = 1,518, р≤0,07). «Сильна» властивість особистості педагога «Любов» має зна-
чущі ефекти на самооцінку учня за шкалою «Щастя» (F = 1,793, р≤0,03) та «Лідер-
ські якості» (F = 1,774, р≤0,03); на рівні тенденції – «Наполегливість» (F = 1,578, 
р≤0,06). 

Позитивна цінність «СПРАВЕДЛИВІСТЬ». «Сильна» риса характеру пе-
дагога «Громадянськість» впливає на самооцінку учня за шкалою «Щастя» 
(F = 1,914, р≤0,02), а на рівні тенденції – на «Допитливість» (F = 1,724, р≤0,04) та 
«Ентузіазм» (F = 1,561, р≤0,07). «Справедливість» має значущі ефекти на «Напо-
легливість» (F = 2,025, р≤0,01); на рівні тенденції – на «Допитливість» (F = 1,661, 
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р≤0,05) та «Віру» (F = 1,578, р≤0,07). «Лідерство» вчителя на рівні тенденції 
пов’язано з «Лідерськими якостями» його учнів (F = 1,568, р≤0,07).

Позитивна цінність «ПОМІРНІСТЬ». «Сильна» риса вчителя «Саморегуля-
ція» має значущі ефекти на «Справедливість» (F = 1,736, р≤0,03) та «Любов до 
знань» (F = 1,694, р≤0,03). «Скромність» вчителя має значущі ефекти на само-
оцінку учня за шкалою «Оптимізм» (F = 2,303, р≤0,002) та «Розум» (F = 1,745, 
р≤0,03), на «сильні» риси «Вибачливість» (F = 2,032, р≤0,008) та «Здатність до су-
дження» (F = 1,825, р≤0,02). «Вибачливість та милосердя» педагога має значу-
щий ефект на «Допитливість» учня (F = 2,303, р≤0,03).

Позитивна цінність «МУЖНІСТЬ». «Сміливість» педагога – «Наполегли-
вість» учня (F = 2,526, р≤0,001), його самооцінка за шкалою «Щастя» (F = 2,144, 
р≤0,005), «Гумор» (F = 1,935, р≤0,01), «Лідерські якості» (F = 1,795, р≤0,03). «На-
полегливість» педагога – «Поміркованість» (F = 2,269, р≤0,003), «Розсудли-
вість» (F = 2,127, р≤0,006), самооцінка за шкалою «Щастя» (F = 2,032, р≤0,009), 
«Справедливість» (F = 2,029, р≤0,009), «Любов» учня (F = 1,733, р≤0,03). «Чес-
ність» педагога – «Наполегливість» (F = 2,155, р≤0,006), «Здатність до судження» 
(F = 2,005, р≤0,01). «Енергія, ентузіазм» вчителя має значущий ефект на самоо-
цінку учня за шкалою «Щастя» (F = 2,112, р≤0,005).

Позитивна цінність «ТРАНСЦЕНДЕНТНІСТЬ». «Розуміння прекрасного» 
педагогом впливає на «Любов до знань» учнів (F = 1,930, р≤0,01) та їх «Розсуд-
ливість» (F = 1,778, р≤0,02). «Вдячність» педагога впливає на «Наполегливість» 
(F = 1,867, р≤0,02) та «Любов до знань» (F = 1,825, р≤0,03), а також на самооцінку 
учня за шкалою «Щастя» (F = 1,786, р≤0,03). «Надія, оптимізм» педагога вплива-
ють на «Наполегливість» учня (F = 1,783, р≤0,03). Така «сильна» властивість пе-
дагога як «Духовність та віра» на статистично достовірному рівні впливає на са-
мооцінку учня за шкалою «Щастя» (F = 1,840, р≤0,02), а «Гумор» вчителя – на 
«Надію» учня (F = 1,846, р≤0,02).

Узагальнюючи отримані результати дисперсійного аналізу, можна відміти-
ти, що вплив позитивних цінностей педагога на позитивні цінності та самооцін-
ку його учнів має різноспрямований характер. Цікаво, що механізм наслідуван-
ня «спрацьовує» у випадках вираженості в педагогів таких цінностей, як «Му-
дрість», «Гуманність» та «Справедливість» (учнями частіше наслідуються відпо-
відні «сильні» риси характеру педагогів) і практично не діє при сформованості в 
педагога таких цінностей, як «Мужність», «Помірність» та «Трансцендентність». 
Виявлено, наприклад, що «сильна» риса характеру педагога «Бачення перспекти-
ви» впливає і на відповідне вміння учнів бачити перспективу (р≤0,03), а лідерські 
якості педагога на рівні тенденції пов’язані з лідерськими якостями його учнів 
(р≤0,07) та ін. У багатьох випадках між собою пов’язані ті «сили характеру» пе-
дагогів та учнів, що належать до різних позитивних цінностей. 

Виявлено наявність численних ефектів впливу більшості позитивних ціннос-
тей педагога на когнітивні здібності учня. Найбільш часто в якості залежних від 
позитивних цінностей вчителя виступають такі когнітивні властивості учня, як 
«Любов до знань», «Здатність до судження», рідше – «Вміння бачити перспекти-
ву». Звертає на себе увагу наявність значущих ефектів позитивних цінностей пе-
дагога на таку «силу характеру» учня як «Наполегливість». Цей факт свідчить на 
користь яскраво вираженої мотивувальної функції позитивних цінностей педаго-
га, значної ролі у формуванні навичок саморегуляції школярів. 

Можна відмітити значний внесок сформованості позитивних цінностей пе-
дагога в забезпечення суб’єктивного благополуччя учня. На користь цього свід-
чить зв’язок майже всіх позитивних цінностей вчителя із самооцінкою учнів за 
шкалою «Щастя». Учні, які навчаються в педагогів з вираженими позитивними 
цінностями, відчувають себе більш щасливими та успішними, що відображаєть-
ся на об’єктивних показниках навчальної успішності. Крім цього, тріада позитив-
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них цінностей «Мудрість», «Гуманність», «Справедливість» частіше впливає на 
ті «сильні» риси характеру учня, які лежать в основі конструктивного світосприй-
няття («Надія», «Віра»), а також на високі показники учнів за шкалами самооцін-
ки (наприклад, за шкалою «Розум», «Характер»), що свідчить про їх задоволе-
ність собою та самоповагу. 

Висновок. У результаті емпіричного дослідження встановлено, що вираже-
ність позитивних цінностей вчителя лежить в основі формування відповідних по-
зитивних цінностей учнів та оптимально високої самооцінки і, таким чином, за-
безпечує їх суб’єктивне благополуччя. При цьому тріада цінностей педагога «Му-
дрість», «Гуманність», «Справедливість» робить найбільший внесок у забезпе-
чення суб’єктивного благополуччя учнів.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТРАХУ

Освітлено деякі напрями сучасних психологічних досліджень проблеми виник-
нення страхів у різні вікові періоди. Основними теоретичними й емпіричними ре-
зультатами розглянутих досліджень є доповнення науково-психологічних знань 
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щодо особливостей емоційних станів особистості, особистісних та соціальних стра-
хів, психологічних детермінант виникнення та подолання страхів, динаміка перебі-
гу страху на різних рівнях. Маловивченою галуззю в сучасних дослідженнях залиша-
ється проблема вивчення особливостей страху, психологічних детермінант виник-
нення та подолання страхів у період ранньої дорослості.

Ключові слова: страх, психологічні детермінанти страху, період ранньої дорослості.

Освещены некоторые направления современных психологических исследова-
ний проблемы возникновения страхов на разных возрастных этапах. Основными 
теоретическими и эмпирическими результатами рассмотренных исследований яв-
ляется дополнение научно-психологических знаний относительно особенностей 
эмоциональных состояний личности, личностных и социальных страхов, психоло-
гических детерминант возникновения и преодоления страхов, динамика протекания 
страха на различных уровнях. Малоизученной областью в современных исследова-
ниях остается проблема изучения особенностей и содержания страха, психологичес-
ких детерминант возникновения и преодоления страхов в период ранней взрослости.

Ключевые слова: страх, психологические детерминанты страха, период ранней взрос-
лости.

Страх – емоція, що виникає в ситуаціях загрози біологічному чи соціальному 
існуванню індивіда і спрямована на джерело справжньої чи уявної небезпеки [9].

Почуття страху відоме кожній людині ще з раннього дитинства, частіше лю-
дина відчуває його в процесі соціалізації й особистісного розвитку. Саме у цей 
період у неї формується емоційне й когнітивне сприйняття навколишнього сві-
ту і себе. Особливим чином на емоційне благополуччя людини впливають близь-
кі люди, які беруть безпосередню участь у формуванні особистісних якостей, спо-
собів взаємодії з самим собою і з навколишньою дійсністю.

Дослідження особливостей страху в останні роки стають все більш актуаль-
ними і значущими. Зокрема увага приділяється вивченню сутності, функціям, 
класифікаціям, характеристиці, психологічним детермінантам виникнення та по-
долання страхів, специфічним особливостям перебігу емоції страху в молодшому 
шкільному, підлітковому, юнацькому вікових періодах. При цьому науковці звер-
тають увагу як на соціальні чинники, обумовлені зовнішніми джерелами страху, 
так і на внутрішні, які пов’язані з особистісними характеристиками суб’єктів. Та-
ким чином, значення соціальної ситуації розвитку, особистісних якостей у виник-
ненні, розвитку, прояві і подоланні страху в різні вікові періоди не викликає сум-
ніву у дослідників. У той же час дослідження саме особистісних властивостей і 
психологічних детермінант виникнення та подолання страху у період ранньої до-
рослості є найменш вивченою сферою сучасних досліджень. Саме тому важливим 
є теоретичне та емпіричне дослідження психологічних детермінант виникнення 
та подолання страху у період ранньої дорослості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема виникнення страху су-
часними науковцями розглядалася у контексті вікових проявів: у молодшому 
шкільному віці (Л. С. Акопян, 2010; О. М. Скляренко, 2005 та ін.), у підлітково-
му віці (С. В. Гриднєва, 2007; Н. Г. Кормушина, 2011; С. Н. Ольховецький, 2007; 
Л. В. Уварова, 2000 та ін.), в юнацькому віці (В. А. Гузенко, 2009; В. В. Косік, 
2001; О. М. Кузнєцова, 2003; С. Н. Ольховецький, 2007; О. Ф. Чернавський, 2008 
та ін.), у дорослому віці (О. М. Кузнєцова, 2003; О. О. Прилутська, 1999 та ін.), 
але, на наш погляд, не знайшло достатнього висвітлення вивчення психологічних 
чинників виникнення і подолання страху в період ранньої дорослості.

Мета статті: теоретичний аналіз сучасних психологічних досліджень про-
блеми виникнення, переживання та подолання страхів.

Виклад основного матеріалу. У своїй докторській дисертаційній роботі 
Л. С. Акопян визначає і виділяє характеристики страхів дітей молодшого шкіль-
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ного віку в залежності від соціокультурного, територіального і освітнього сере-
довищ. Вивчення емоційних станів та їх регуляцію у дітей автор розглядає у кон-
тексті суб’єктно-діяльнісного підходу, культурно-історичної концепції розвитку 
вищих психічних функцій, значущості соціальної ситуації розвитку у вивченні та 
формуванні способів самовладання з емоційними станами. 

Вивчаючи страх у молодшому шкільному віці, Л. С. Акопян виокремлює: 
спектр основних способів саморегуляції дітей в ситуації переживання страху 
(активно-захисний, пасивно-захисний, бездіяльність, відволікання за допомогою 
чого-небудь, самозаспокоєння, звернення по допомогу до батьків, звернення до 
вищих сил); спектр емоційних станів учнів; емоційний зміст свідомості школя-
рів; змістовні характеристики емоцій; особливості соціальної ситуації розвитку 
(в об’єктивному і суб’єктивному аспектах). Концепт «соціальна ситуація розви-
тку» розглядається автором у двох аспектах: в суб’єктивному (система відносин 
дитини) – багатомірність психічного явища емоцій і в об’єктивному – структур-
не різноманіття зовнішніх умов. Сукупність суб’єктивних проявів емоції стра-
ху Л. С. Акопян об’єднує в структурно-типологічні групи: обумовлені, індукова-
ні і внутрішньо-генеровані, кожна з яких, у свою чергу, може бути специфічна за 
ознаками ментальності (територіальна, етнічна, професійна, конфесійна прина-
лежність) [1].

У своєму дослідженні психологічних детермінант шкільних страхів у мо-
лодших школярів О. Н. Скляренко розглядає страх як комплексне утворення, яке 
включає фізіологічні, поведінкові та когнітивні компоненти. Поняття «шкільні 
страхи» автор визначає як негативні емоційні стани дитини, які виникають у шко-
лі або у зв’язку із згадуванням про школу. Ці стани пов’язані з відображенням у 
свідомості дитини конкретної загрози емоційному благополуччю та проявляють-
ся в очікуванні й передбаченні невдачі при здійсненні конкретної дії, яка має бути 
виконана на уроці або у позаурочній ситуації.

До основних психологічних детермінант шкільних страхів у молодших 
школярів О. Н. Скляренко відносить: індивідуально-психологічні особливості 
суб’єкта (занижена самооцінка, тривожність, негативний особистісний досвід); 
вплив значущих дорослих (дитячо-батьківські відносини у сім’ї, стиль педаго-
гічного спілкування вчителя); вплив особливостей форм навчання і виховання. 
До основних шкільних страхів молодших школярів автор відносить: страхи са-
мовираження, страхи не відповідати очікуванням інших, страхи, що виникають 
при спілкуванні з учителем, страхи ситуацій перевірки знань. Найбільш інтен-
сивний прояв щодо фізіологічного, поведінкового та когнітивного аспектів у мо-
лодших школярів належить страхам самовираження (страхи виглядати безглуздо, 
виявитись об’єктом насмішок, побоювання публічних виступів, виявлення ініціа-
тиви, вступу в суперечку тощо) та страхам ситуацій перевірки знань (страхи тес-
тування, контрольних та самостійних робіт, «відкритих» уроків, поганих оцінок 
тощо). Ці дві групи шкільних страхів, на думку автора, є провідними у молодшо-
му шкільному віці [10].

У своїй кандидатській дисертації С. М. Ольховецький приділяє увагу чинни-
кам виникнення страхів у підлітковому та молодшому юнацькому віці, які фор-
муються у процесі накопичення життєвого досвіду і залежать від специфіки со-
ціальної ситуації розвитку. Основною детермінантою страхів у досліджуваній ві-
ковій групі автор називає нестабільну самооцінку (у підлітків) та невпевненість у 
майбутньому (у юнацтва). Основними чинниками страхів у підлітковому та мо-
лодшому юнацькому віці є такі: 1) внутрішні (особистісні) чинники – підвищена 
тривожність, акцентуації характеру, неадекватна самооцінка, низький рівень ко-
мунікабельності; 2) зовнішні чинники (соціально-психологічні) – міжособистісні 
відносини, негативні комунікативні настановлення (учнів і вчителів), низький рі-
вень спілкування; 3) вікові чинники – психологічні особливості підліткового та мо-
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лодшого юнацького віку, новоутворення, вікові кризи. Аналізуючи причини виник-
нення страхів у підлітковому та юнацькому віці, С. М. Ольховецький зазначає, що 
на їх появу і формування суттєвий вплив мають такі чинники: нестійкість психіки у 
дітей підліткового віку; невизначене майбутнє у дітей юнацького віку; потяг до са-
мостійності за невизначеного соціального статусу; недостатня сформованість са-
мооцінки й саморегуляції; намагання вести «доросле» життя, що призводить до 
руйнування психіки і виникнення великої кількості страхів; конфліктний клімат у 
сім’ї; конфліктні (напружені) взаємини з учителями школи; наявність тривожнос-
ті як ситуативної, так і особистісної неминуче веде до виникнення страхів. 

Після проведення психологічного дослідження, автор зазначає, що страх має 
складну різнопланову будову і може бути охарактеризований: 

– кількісно – за інтенсивністю прояву (низький – адаптивний, середній – си-
туативний, високий – особистісний); 

– якісно – за його суто особистісними (внутрішніми) чинниками (високий рі-
вень тривожності, неадекватна самооцінка, низька комунікабельність), і зовніш-
німи, соціально-психологічними (низька успішність у школі, конфлікти з батька-
ми, вчителями, однолітками); 

–  змістовно – за видами (вітальні, психосоматичні, гностичні, соціальні, са-
моідентифікаційні), в залежності від сфери життя дитини, де вони з’являються і 
яку фруструють, що викликає деформації розвитку особистості [6].

У своїй дисертаційній роботі Л. В. Уварова розглядає механізми психологіч-
ної детермінації страхів, їх будову та змістові особливості в молодшому підліт-
ковому віці. У цілісний особистісний механізм психічної детермінації страхів ав-
тор включає емоційно-вольовий, психогенетичний, мотиваційний, когнітивний, 
самооцінний, моральний компоненти. Ці компоненти механізму психічної детер-
мінації страхів функціонують у тісному взаємозв’язку. У внутрішню психологіч-
ну структуру цього механізму Л. В. Уварова включає цілісний комплекс особис-
тісних властивостей, які різнобічно характеризують особистість.

Об’єктивно-психологічні прояви страхів у молодшому підлітковому віці тіс-
но пов’язані між собою і утворюють цілісну структуру, в якій автор вирізняє 
структурні компоненти: «поведінкові прояви тривоги і страху», «шкільні страхи» 
і «психофізіологічні прояви страхів».

З урахуванням показників об’єктивно-психологічного виявлення страхів 
і властивостей особистості молодшого підліткового віку, особливостей проя-
ву страхів і тривог, властивостей нервової системи і психогенетичних переду-
мов емоційності (прояви емоцій основних модальностей), особливостей перебігу 
страхів в екстремальних ситуаціях Л. В. Уварова пропонує структуру механізму 
психологічної детермінації, в яку входять вісім компонентів-блоків. За ступенем 
внеску в механізм психічної детермінації страхів компоненти розташовуються у 
такій послідовності: 1) «Негативна модальність емоцій. Астенічні психодинаміч-
ні властивості особистості»; 2) «Шкільні страхи»; 3) «Невпевненість. Нестабіль-
ність впевненості»; 4) «Соціальні страхи»; 5) «Стенічні властивості нервової сис-
теми. Моральні якості особистості»; 6) «Нерішучість, ригідність цілепокладання. 
Помилки пам’яті»; 7) «Знижена і нестабільна психомоторна активність»; 8) «Три-
вожність, незадоволеність результатами дій» [11]. 

С. В. Гриднєва у своєму дослідженні розкриває наукове уявлення про меха-
нізми особистісної детермінації поведінкових проявів емоції страху та її значення 
в особистісному функціонуванні у сучасних дітей молодшого підліткового віку.

У дослідженні автор розширює і поглиблює знання про існуючі концепції до-
лаючої поведінки, про способи її реалізації та зміст пасивних копінг-стратегій. Роз-
глядаючи властивості особистісних характеристик дітей 9 – 10 років, С. В Гриднєва 
приділяє увагу: соціальному «Я» молодшого підлітка; прояву ідеального «Я»; систе-
мі потреб; поведінці; здатності до рефлексії; диференціації актуального й можливо-
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го (фантомного, вигаданого) світів особистості. Поняття «страх» у роботі трактуєть-
ся як різновид пасивної копінг-стратегії – деструктивної емоційної експресії страху, 
спрямованої на привернення уваги оточуючих та інтенсифікацію їх взаємодії з ди-
тиною з метою заповнення дефіциту зовнішнього, соціально-психологічного ресур-
су подолання фруструючих ситуацій. Вибір пасивної копінг-стратегії С. В. Гриднєва 
пов’язує зі специфічним набором особистісних детермінант, які складаються у пев-
ній системі відносин особистості. До цих детермінант належать: стійкі патерни соці-
альної взаємодії у фруструючих ситуаціях; патерни взаємодії з дитиною людей з най-
ближчого оточення (близьких дорослих і друзів); комплекс соціально-психологічних 
рис особистості, окреслених Р. Кеттеллом; уявлення дитини про свою особистість 
і про характер соціальної взаємодії з оточуючими її близькими; самооцінка; стан 
здоров’я дитини; рівень її когнітивних здібностей щодо оцінки соціальних ситуацій, 
який виявляється у змісті атрибутивних процесів спілкування.

На думку автора, комплекс особистісних властивостей, пов’язаних із зовніш-
нім і внутрішнім особистісними ресурсами долаючої поведінки, визначає зміст та 
інші характеристики страхів дітей 9 – 10 років і відображає доступність для дити-
ни зовнішнього (інтеріндивідуального) особистісного ресурсу подолання у фру-
струючій ситуації. Наявність у дитини описаного комплексу особистісних чин-
ників лежить в основі її прагнення до частого використання, залучення емоції 
страху в якості різновиду пасивної копінг-стратегії у фруструючих ситуаціях. Ця 
стратегія органічно поєднується з більш частими виборами копінг-стратегій у ви-
гляді встановлення соціальних контактів (спілкування) і пошуку духовної опори. 
На думку автора, копінг-стратегії близьких людей, які вони проявляють у відпо-
відь на активне вираження страху дитиною, сприяють закріпленню в особистісній 
структурі дитини патернів долаючої поведінки у вигляді експресії інтенсивного 
страху, які взаємодоповнюють дефіцитарну систему міжособистісних стосунків у 
сім’ї та копінг-стратегії близьких дорослих [2]. 

У своїй дисертаційній роботі «Особистісні страхи призовників та їх псиході-
агностика» В. В. Косік визначає сутність страху, його природу, функції та джере-
ла, розкриває психологічний зміст понять «ситуативний» та «особистісний» стра-
хи. Науковець приділяє увагу питанням індивідуальності особистісного страху, а 
саме залежності міри небезпечності того чи іншого явища, предмета або ситуації 
від суб’єктивного сприймання та оцінки індивідом; вивчаються наукові підходи 
до розв’язання питання вродженості (генетичної обумовленості) та прижиттєвого 
накопичення джерел страху.

У дослідженні автор значну увагу приділяє виявленню особистісних стра-
хів призовників, вивченню взаємозв’язків між джерелами особистісних страхів та 
індивідуально-психологічними властивостями, з одного боку, та типами акцен-
туацій характеру особистості, з іншого. У виявленому взаємозв’язку між джере-
лами особистісних страхів та індивідуально-психологічними властивостями при-
зовників В. В. Косік серед останніх звертає увагу на високий рівень тривожнос-
ті, нейротизму, екстраверсію, інтроверсію. У дослідженні характеру особливос-
тей страхів визначені такі положення: за проявами страхів у призовників на пер-
шому місці розташовані просторові страхи, на другому – страхи стихій та інцер-
тивні (від лат. іncertio – невідоме) страхи; особистісними страхами усієї вибірки 
респондентів є соціальні та страхи невротичного характеру, які характеризують-
ся найменшою частотою прояву. У вивченні взаємозв’язків між джерелами осо-
бистісних страхів і типами акцентуацій призовників за типологією А. Є. Лічко, 
В. В. Косік досліджує розподіл джерел страхів у межах кожної окремої акцен-
туації, а також – найінтенсивніші страхи в контексті усіх типів акцентуацій. Та-
ким чином на підставі вказаного дослідження автор робить такі висновки: «Між 
джерелами особистісних страхів існують внутрішні структурні взаємозв’язки, які 
визначають міру їх спорідненості та лежать в основі класифікації вказаних ста-
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нів. Між частотою та інтенсивністю вияву джерел особистісних страхів, з одного 
боку, та індивідуально-психологічними (зокрема, акцентуйованими) властивос-
тями призовників, з іншого, існують стійкі взаємозв’язки» [4].

У дослідженні В. А. Гузенко приділяється увага особливостям взаємозв’язку 
переживання соціального страху з різними рівнями мотивації досягнень у юнаць-
кому віці. Переживання соціальних страхів автор пов’язує з усвідомленням події 
або ситуації з соціальної сфери існування особистості, а також подальшого зна-
чення для життя цієї ситуації (події) в контексті мети та задач людини. Спираю-
чись на роботи О. О. Прилутської, автор підкреслює положення про те, що соці-
алізація страху проходить у трьох сферах (як і соціалізація особистості): діяль-
ність, самосвідомість та спілкування. На думку В. А. Гузенко, можна виділити 
соціальні страхи, які пов’язані з кожною з них. У класифікації соціальних стра-
хів автор виокремлює такі категорії: 1) страхи керівництва і підпорядкування; 
2) страхи успіхів і невдач; 3) страхи близьких соціальних контактів; 4) страхи, 
пов’язані з оцінюванням особистості суспільством; 5) страхи, пов’язані з негатив-
ними політичними та економічними змінами.

Під поняттям «соціальний страх» автор розуміє емоцію, яка виникає у від-
повідь на «соціальну ситуацію загрози», переживається як очікування або пе-
редбачення небезпеки (критики, невдачі, втрати тощо), яка своїм корінням ся-
гає минулого досвіду й орієнтована на майбутнє. У розумінні мотивації досяг-
нення автор базується на концепції М. Ш. Магомед-Емінова, де мотивація досяг-
нення розглядається як функціональна система інтегрованих у єдине ціле афек-
тивних і когнітивних процесів, що регулюють перебіг діяльності упродовж її до-
сягнення та здійснення. У цілому мотивацію досягнення у роботі автор визна-
чає як один із різновидів мотивації діяльності, пов’язаний з потребою індиві-
да досягати успіхів і уникати невдач. Процес розгортання мотивації досягнен-
ня розглядається автором за етапами ініціації, селекції, реалізації та постреаліза-
ції (за М. Ш. Магомед-Еміновим). На цих рівнях формування та реалізації моти-
вації досягнення успіху соціальний страх виконує різні функції: на етапі ініціа-
ції – регулятивно-спонукальну функцію, на етапі селекції – регулятивно-оцінну; 
на етапі реалізації – регулятивно-стимулюючу, на етапі постреалізації – функцію 
оцінювання та гальмування діяльності. Соціальний страх стає «продуктом» мо-
тивації за умови, що результат діяльності негативно оцінюється суспільством [3].

У своїй дослідницькій роботі О. М. Кузнєцова приділяє увагу вивченню пси-
хологічних особливостей прояву страхів на рівні буденної свідомості в людей, які 
належать до певних соціальних груп (викладачів, лікарів та студентів вказаних 
спеціальностей); вивченню питання про те, як відображаються особливості віку, 
статі, професії та рівня тривожності на переживання такого роду емоцій. Вивчен-
ня психологічних особливостей страхів на рівні «житейської свідомості», на дум-
ку автора, дає можливість пошуку більш ефективних шляхів подолання ірраціо-
нальних, непояснених страхів та оптимізації долаючої поведінки. 

Переживання страхів у більшості випадків, на думку О. М. Кузнєцової, неза-
лежно від вікових, гендерних та професійних особливостей, зводяться до загаль-
нолюдських, внутрішніх, соціальних та ірраціональних страхів. Особливості про-
яву страхів у цілому автор позначає, як відображення у формуванні семантичної 
структури свідомості у формі базисних конструктів («моральність», «страх соці-
альної дезадаптації», «ірраціональні страхи»), які розкривають основні причини 
страхів людей: смерть, ізоляція, самотність, безпорадність і небезпека, створені 
силою власної уяви. 

Особливості переживання страхів, за даними дослідження О. М. Кузнєцової, 
значною мірою залежать від таких чинників: 

– віку респондентів: для респондентів 17 – 20 років найбільш актуальними 
страхами виступають страх недотримання загальноприйнятих моральних норм 
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суспільства, а також страх втрати цілісності; юнацькому віку більшою мірою 
властива акцентуація на ірраціональних, деструктивних страхах; респондентів 
40 – 55 років турбує стан психологічної ізоляції, самотності, старості та нерозу-
міння оточуючих; 

– гендерних особливостей: у юнаків-студентів виявлені певні труднощі у від-
окремленні значущих конструктів страху через додаткові чинники, що відобра-
жають релігійні страхи, страх втрати цілісності і страх соціальних змін. У жінок 
спостерігається зменшення основних категорій страхів і зведення всіх значущих 
ознак до трьох базових чинників: «моральність», «страх соціальної дезадаптації» 
та «ірраціональні страхи»; 

– професійних особливостей: особливості гуманітарної та медичної освіти 
проявилися в тому, що в групі юнаків-студентів – майбутніх педагогів – на від-
міну від юнаків-студентів – майбутніх лікарів – найбільш значущими виявилися 
«ірраціональні страхи» як показник підвищеної чутливості, сили уяви та емоцій-
ності. Дівчат-студенток – майбутніх лікарів і жінок-лікарів зі стажем характери-
зує присутність в їхньому семантичному просторі властивого їхній професійній 
діяльності «страху смерті та болю» [5].

Основу проведеного дисертаційного дослідження О. О. Прилутської склали 
теоретичні та емпіричні дослідження соціальних страхів населення та психоло-
гічні механізми їх детермінації. Аналіз проблеми дослідження розглядався з пози-
ції міждисциплінарного підходу. Вивчалися співвідношення поняття страху та ін-
ших негативних емоційних проявів, що мають схожу психологічну природу. Про-
ведена систематизація міждисциплінарних досліджень страхів, тривог і побою-
вань – типологія страхів, психологічні причини виникнення страхів (сигнали не-
безпеки, негативні очікування, негативний життєвий досвід, вроджені та культу-
рологічні детермінанти, пізнавальні процеси, загроза гомеостазу), стихійні форми 
поведінки під час переживання страху.

На основі проведеного дослідження автор позначає такі суттєві моменти: 
соціальні страхи у населення досліджуваного регіону – це складне соціально-
психологічне явище, яке обумовлюється різними чинниками: об’єктивними 
соціально-економічними умовами життєдіяльності населення, негативними тен-
денціями їх змін, низьким рівнем довіри до влади, стихійними інформаційними 
процесами, діяльністю засобів масової інформації. Соціалізація страхів у насе-
лення, на думку О. О. Прилутської, здійснюється в трьох сферах: трудовій діяль-
ності (загроза безробіття, зменшення можливості професійного вибору і зростан-
ня професійної майстерності, незахищеність у «післятрудовому» періоді); спіл-
кування (зменшення комунікативних контактів, «примітивізації» у спілкуванні, 
домінування монологічного спілкування); самосвідомості (заниження самооцін-
ки, деформація образу «Я», погіршення самоставлення). Соціалізація страху про-
являється при оволодінні захисно-компенсаторною активністю, в тому числі у 
вигляді стихійних форм поведінки; збільшує прагнення людей до об’єднання та 
спільного подолання відчуття загрози. Домінування соціальних страхів підвищує 
сугестивність поведінки, збільшує конформність, стимулює протестні форми по-
літичної активності [8].

У своїй дисертаційній роботі О. Ф. Чернавський страх розглядає не як окре-
му емоцію, а як комплексний психологічний стан, обумовлений статевою прина-
лежністю, типологічними, психофізіологічними і соціально-психологічними осо-
бливостями індивіда. На основі розробленого автором опитувальника можна діа-
гностувати страх на трьох рівнях: переддія, прояви та післядія.

На думку автора, ця методика дозволяє діагностувати у індивіда специфічні 
особливості перебігу страху і позначити шляхи корекції його стану. Представлені 
в опитувальнику рівні О. Ф. Чернавський характеризує наступним чином. Рівень 
переддії страху розкривається через параметри фантазії, прогнозування, фізіоло-
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гічних реакцій, самооцінки, болю фізичного і морального. Рівень безпосередньо-
го переживання страху – через природний, побутовий, екстремальний, мораль-
ний страх, страх діяльності та життєдіяльності. Рівень післядії страху – через па-
раметри тривалості, екстернальності, особистісно- та соціально- астенічних і сте-
нічних станів. Кожен рівень страху, як виділяє автор, має свої типологічні, пси-
хологічні та соціально-психологічні особливості, обумовлені, з одного боку, міні-
мальною емоційною та максимальною свідомою диференційованістю, а з іншого 
боку – максимальною емоційною диференційованістю.

У своїх дослідженнях автор зіставляє параметри страху (за трьома рівня-
ми) з показниками волі, з негативними психоемоційними станами, з соціально-
психологічними особливостями особистості, особливостями страху в аспекті їх 
статевої детермінованості [12].

Висновки. Аналіз вищенаведених досліджень дає можливість сформулюва-
ти такі узагальнюючі положення. У вивченні проблеми страху автори розкрива-
ють особливості емоційних станів особистості, психологічні детермінанти виник-
нення та подолання страхів, властивих для кожного досліджуваного вікового пе-
ріоду. Загалом у вивченні проблеми виникнення та подолання страху в сучасних 
дослідженнях велика увага приділяється молодшому шкільному, підлітковому та 
юнацькому віковим періодам. Дослідження детермінант виникнення та подолан-
ня страху у більш пізніх вікових періодах є не досить вивченим аспектом в сучас-
них психологічних дослідженнях. Лише деякі роботи присвячені вивченню про-
блеми страхів у період дорослості (О. О. Прилутська, О. М. Кузнєцова), у яких 
приділяється увага гендерному і професійному аспектам, але не позначаються ві-
кові межі, які властиві дорослому віку. Також відсутні сучасні дослідження, в 
яких би розглядався вплив соціальної ситуації розвитку, особистісних властивос-
тей і якостей особистості, впливу накопиченого життєвого досвіду людини на по-
яву або прояв страхів у період ранньої дорослості.

Важливим, на нашу думку, є вивчення соціальної ситуації розвитку в період 
ранньої дорослості, яка полягає в активному залученні людини у сферу суспіль-
ного виробництва, сферу трудової діяльності, а також створенні власної сім’ї, ви-
хованні дітей і суб’єктивної соціальної ситуації розвитку, яка визначається праг-
ненням до самостійності, самореалізації, незалежності і, головне, відповідальнос-
ті[7]. Ми вважаємо, що емоційні стани і прояви страхів, психологічні детермінан-
ти виникнення і подолання страхів у цьому віковому періоді будуть змінюватися і 
доповнюватися. Також доцільно, на наш погляд, вивчення страху на трьох рівнях 
(за О. Ф. Чернавським) у період ранньої дорослості. Таке дослідження може мати 
не тільки теоретичну значущість, а й практичну, що дасть можливість визначити 
шляхи корекції страхів у цей період.
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ДЕТЕРМІНАНТИ СИНДРОМУ «ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ» 

У ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
В АСПЕКТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

 
Досліджено особливості прояву синдрому «професійного вигорання» у педа-

гогічних працівників та детермінанти його виникнення у контексті психологічно-
го здоров’я. У результаті експериментального дослідження визначено, що має міс-
це статистично значущий зворотний кореляційний зв’язок між рівнем професійного 
вигорання та рівнем адаптивного потенціалу, а також між рівнем професійного ви-
горання та рівнем психологічного благополуччя педагога.

Ключові слова: професійне вигорання, професійна деформація, емоційне вигорання, 
педагог, психологічне здоров’я, психологічне благополуччя, адаптивний потенціал.

Проанализированы особенности проявления синдрома «профессионального 
выгорания» педагогических работников и детерминанты его возникновения в кон-
тексте психологического здоровья. В результате експериментального исследования 
установлено, что существует статистически значимая обратная корреляционная 
связь между уровнем профессионального выгорания и уровнем адаптивного потен-
циала, а также между уровнем профессионального выгорания и уровнем психологи-
ческого благополучия педагога.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, профессиональная деформация, 
эмоциональное выгорание, педагог, психологическое здоровье, психологическое благо-
получие, адаптивный потенциал.
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Постановка проблеми. Дослідження особливостей прояву синдрому «про-
фесійного вигорання» у педагогічних працівників та психологічних детермінант 
його виникнення є важливим у контексті регуляції психологічного здоров’я педа-
гогів. Характер професійної діяльності педагогів, який пов’язаний з тривалими і 
інтенсивними міжособистісними взаємодіями, що відрізняються високою емоцій-
ною насиченістю та когнітивною складовою, впливає на їх психологічний стан, 
обумовлює виникнення емоційного напруження, сприяє розвитку значної кіль-
кості професійних стресів. Одним із найважчих наслідків професійного стресу 
є синдром «емоційного вигорання» як вироблений особистістю механізм захис-
ту у формі повного або часткового виключення емоцій (зниження їх енергетики) 
у відповідь на певні психотравмуючі впливи. Емоційне вигорання призводить до 
таких негативних наслідків, як деформація системи міжособистісних стосунків, 
зниження ефективності професійної діяльності, розвиток негативних установок 
по відношенню до колег та учнів, погіршення психічного і фізичного здоров’я [3; 
12; 21; 22].

Клінічна картина вигорання включає низку неспецифічних психопатологіч-
них, психосоматичних, соматичних симптомів і ознак соціальної дисфункції. 
Найбільш типовими проявами є хронічна втома, когнітивна дисфункція (пору-
шення пам’яті й уваги), порушення сну й особистісні зміни. Можливий розвиток 
тривожно-депресивного розладу, суїцидальної й залежної поведінки. Загальними 
соматичними симптомами є головний біль, гастроінтестинальні (діарея, синдром 
роздратованого шлунка) і кардіоваскулярні (тахікардія, аритмія, гіпертонія) по-
рушення [1]. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВОЗ) визнала, що синдром «виго-
рання» є проблемою, яка потребує втручання медицини. У Міжнародній класи-
фікації хвороб – 10 (МКХ–10) синдром «вигорання» виділений в окремий діа-
гностичний таксон – �73 (проблеми, пов’язані з труднощами в керуванні влас-�73 (проблеми, пов’язані з труднощами в керуванні влас-73 (проблеми, пов’язані з труднощами в керуванні влас-
ним життям) і шифрується �73.0 – «перевтома» (стан виснаження життєвих сил).

 Згідно з визначенням ВОЗ (2001), синдром «вигорання» – це емоційне та мо-
тиваційне виснаження, яке характеризується порушенням продуктивності праці, 
втомою, безсонням, підвищеною схильністю до соматичних хвороб, а також вжи-
ванням алкоголю та інших психоактивних речовин з метою отримання тимчасо-
вого полегшення, що має тенденцію до розвитку фізіологічної залежності та суї-
цидальної поведінки. 

Проблема синдрому «професійного вигорання» знайшла своє відображення у 
роботах Е. Аронсона [22], С. П. Безносова [2], В. В. Бойко [3], Н. Є Водопь’янової [6], 
С. Джексон [21], К. Маслач [21], В. Є. Орел [15], А Пайнс [22], О. Б. Поляко-
вої [16], Т. І. Ронгінської [18], О. С. Старченкової [6], Х. Дж. Фройденбергера [20] 
та ін. Слід відзначити, що перше місце за кількістю опублікованих досліджень, 
які присвячені проблемі «вигорання», займають роботи, що стосуються праці пе-
дагогів (М. В. Борисова [4], Н. М. Булатевич [5], Н. В. Грисенко [7; 8], Ю. П. Жог-
но [9], Т. В. Зайчикова [10], Л. М. Карамушка [12], В. М. Кузина [13], Е. Л. Но-
сенко [7; 8], Т. В. Форманюк [19] та ін.). Поряд з такими аспектами цієї пробле-
ми, як зміст та структура цього синдрому, розробка психодіагностичного інстру-
ментарію для його вимірювання, визначення засобів профілактики та корекції на-
слідків вигорання, особливу увагу дослідників привертає визначення детермінант 
синдрому «професійного вигорання». 

 Існуючі підходи до вивчення вигорання не дозволяють виділити єдину сис-
тему психологічних детермінант цього феномена. Так, прихильники інтерперсо-
нального підходу основною причиною емоційного вигорання вважають міжосо-
бистісні взаємини фахівця з суб’єктами професійної діяльності. Представники ор-
ганізаційного підходу в якості причин вигорання виділяють фактори робочого се-
редовища (особливості організаційної структури, режим діяльності, характер ке-
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рівництва тощо), а представники індивідуального підходу – особливості мотива-
ційної та емоційної сфер. Більше того, Е. Л. Носенко і Н. В. Грисенко підкреслю-
ють «очевидну непослідовність і неузгодженість результатів досліджень, що сто-
суються чинників вигорання, принципів їх класифікації і висновків, які можуть 
бути рекомендовані для впровадження у педагогічну практику з метою розробки 
повноцінних програм психолого-педагогічного впливу» [7, с. 30]. Тому проблема 
дослідження визначення детермінант синдрому «професійного вигорання» зали-
шається актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виділяють зовнішні об’єктивні 
чинники емоційного вигорання, пов’язані з діяльністю, і внутрішні суб’єктивні – 
це ті індивідуальні особливості особистості працівника, які впливають на процес 
виникнення та розвитку вигорання. До об’єктивних чинників виникнення виго-
рання дослідники відносять: хронічно напружену психоемоціональну діяльність, 
пов’язану з інтенсивним спілкуванням, підвищену відповідальність за виконувані 
навчально-виховні функції, неблагополучна психологічна атмосфера професійної 
діяльності, зокрема несприятливий соціально-психологічний клімат педагогічно-
го коллективу, недоліки в організації педагогічної діяльності, психологічно важ-
кий контингент, з яким інколи має справу педагог. 

Дослідники виділяють такі суб’єктивні чинники вигорання: високий рівень 
нейротизму, наявність неузгодженостей в ціннісній сфері, низький рівень сфор-
мованості індивідуальної системи усвідомленої саморегуляції емоцій і пове-
дінки. Досліджується також залежність емоційного вигорання вчителів від ста-
ті, віку, стажу роботи, особистісних особливостей, рівня освіти, незадоволеності 
професійним статусом. Розглядається вплив на рівень емоційного вигорання ви-
соких робочих навантажень, особливостей навчального предмета, тривалості ро-
бочого дня, рівня заробітної плати, характеру взаємин з колегами та учнями, сі-
мейного стану, соціального походження, мотивів трудової діяльності [3; 4; 15; 
16]. Запропонована Т. В. Зайчиковою модель детермінант виникнення синдро-
му «професійного вигорання» у вчителів включає: 1) соціально-економічні детер-
мінанти; 2) соціально-психологічні детермінанти; 3) індивідуально-психологічні 
детермінанти. Дослідження кореляційних зв’язків між синдромом «професійного 
вигорання» та особистісними характеристиками вчителів показало наявність ста-
тистично значущих зв’язків між синдромом та такими особистісними факторами, 
як інтроверсія-екстраверсія, агресивність, психотизм [10].

Е. Л. Носенко і Н. В. Грисенко довели, що провідну роль у попередженні емо-
ційного вигорання педагога відіграє рівень його когнітивних здібностей та ком-
петентність у виконанні основної функції – трансляції знань, що забезпечує пси-
хологічне благополуччя педагога [7; 8]. У сучасній психології поняття психоло-
гічного благополуччя розглядається як корелят поняття психологічного здоров’я, 
в яке включають два основних компоненти – позитивне самосприйняття та стре-
состійкість. Психологічне благополуччя визначається також як здатність людини 
відповідати вимогам середовища, активно пристосовуватися до них [14], що без-
перечно пов’язано з адаптивними можливостями особистості. Саме тому завдан-
ня нашого дослідження – встановити зв’язок між професійним вигоранням педа-
гога та такими конструктами, як психологічне благополуччя та рівень адаптивно-
го потенціалу.

Основні результати дослідження. Для дослідження синдрому «вигорання» 
педагогів була використана методика «Опитувальник на визначення вигорання» 
(К. Маслач, С. Джексон) в адаптації Н. Є. Водоп’янової [6] та інтерпретації ре-
зультатів за модифікацією О. Б. Полякової [16]. Теоретичною основою методики 
є тривимірна модель синдрому «психічного вигорання», складовими якої є такі 
конструкти: емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція особистісних до-
сягнень. Емоційне виснаження розглядається як основна складова вигорання і ви-
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являється в зниженому емоційному фоні, байдужості або емоційному перенаси-
ченню. Друга складова (деперсоналізація) позначається у деформації відносин з 
іншими людьми. В одних випадках це може бути підвищення залежності від ото-
чуючих, в інших – посилення негативізму, цинічність установок і почуттів по від-
ношенню до реципієнтів: пацієнтів, клієнтів і т.п. Третя складова вигорання – ре-
дукція особистісних досягнень – може виявлятися або в тенденції негативно оці-
нювати себе, занижувати свої професійні досягнення та успіхи, негативізмі по 
відношенню до службових обов’язків і можливостей або в применшенні влас-
ної гідності, обмеженні своїх можливостей, обов’язків по відношенню до інших. 
К. Маслач розглядала синдром «психічного вигорання» в аспекті особистісної де-
формації працівника під впливом професійних стресів [21]. 

Результати опитування за методикою К. Маслач і С. Джексон, в адаптації 
Н. Е. Водоп’янової представлені в табл. 1.

 
Таблиця 1

Рівні розвитку компонента «професійної деформації»

Компоненти 
професійної деформації 

Показники компонентів професійної деформації 
 (у % від загальної кількості опитаних)

Високий Вище 
середн. Середній Нижче 

середн. Низький

Емоціональне виснаження 22,5 14,7 25,0 27,5 10,3
Деперсоналізація 7,5 15,2 14,8 44,9 17,6
Редукція особистісних досягнень 8,5 32,3 22,5 26,5 10,2

За результатами проведеного дослідження було встановлено, що доміную-
чим компонентом у структурі «професійної деформації» у педагогів є «емоціо-
нальне виснаження». Із табл. 1 видно, що 22,5 % опитаних мають високий рівень 
«емоціональне виснаження», в той час як тільки 7,5 % опитаних мають високий 
рівень розвитку компонента «деперсоналізації» та компонента «редукція особис-
тісних досягнень». Крім того, вищий за середній рівень компонента «редукція 
особистісних досягнень» було виявлено у 32,3 % опитуваних. 

Для дослідження рівня адаптивного потенціалу педагогів було використано 
багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (МЛО-АМ) А. Г. Ма-
клакова і С. В. Чермяніна [17]. Теоретичною основою тесту є уявлення про адап-
тацію як про постійний процес активного пристосування індивіда до умов соці-
ального середовища, що заторкує всі рівні функціонування людини. Випадки гли-
бокого порушення адаптації можуть призвести до розвитку хвороб, зривів у на-
вчальній, професійній діяльності, антисоціальним вчинкам.

Було встановлено, що 2,5 % опитаних мають «відмінний» рівень нервово-
психічної стійкості, 19,8 % опитаних – «добрий» рівень, 32,5 % опитаних – «за-
довільний» рівень та 45,2 % опитаних мають «незадовільний» рівень нервово-
психічної стійкості. Результати опитування також показали, що 2,7 % опитаних 
мають «відмінний» рівень комунікативного потенціалу, 24,8 % опитаних – «до-
брий» рівень, 48,7 % опитаних – «задовільний» рівень та 22,8 % опитаних мають 
«незадовільний» рівень комунікативного потенціалу. Дослідження рівня мораль-
ної нормативності досліджуваних виявили, що 6,2 % опитаних мають «відмін-
ний» рівень моральної нормативності; 38,8 % опитаних – «добрий» рівень; 44,7 % 
опитаних – «задовільний» рівень та 20,3 % опитаних мають «незадовільний» рі-
вень моральної нормативності. Одержані такі показники рівня адаптивного по-
тенціалу: «добрий» – 20,2 % опитаних, «задовільний» – 47,4 % опитаних, «неза-
довільний» – 32,4 % опитаних. 

Для дослідження рівня психологічного благополуччя вчителів було викорис-
тано методику «Шкала психологічного благополуччя» (К. Ріфф). Емпірична пере-
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вірка відповідності цього тесту вимогам, установленим у психологічній діагнос-
тиці норм валідності і надійності, була успішно здійснена О. М. Знанецькою [11]. 
Поняття «благополуччя» взято Всесвітньою організацією охорони здоров’я в 
якості основного критерію для визначення здоров’я, в якому здоров’я – це не тіль-
ки відсутність хвороби або фізичного дефекту, але і стан повного фізичного, ро-
зумового і соціального благополуччя. За результатами дослідження виявлено, що 
82,5 % опитаних мають «середній» рівень психологічного благополуччя, 12,3 % 
опитаних мають «низький» рівень і лише 5,2 % мають «високий» рівень психоло-
гічного благополуччя.

 Для встановлення характеру зв’язку між рівнем «професійного вигорання» 
та рівнем психологічного благополуччя і адаптивного потенціалу був проведений 
кореляційний аналіз. Математична обробка даних зроблена за допомогою програ-
ми SPSSv.13.0 for Windows.

 Було визначено, що має місце статистично значущий зворотний кореляцій-
ний зв’язок між рівнем професійної деформації та рівнем адаптивного потенці-
алу: коефіцієнт кореляції Пірсона rxy = -0,457 (Р<0,01). При проведенні кореля-
ційного аналізу шкали професійної деформації та шкал складових адаптивно-
го потенціалу був встановлений статистично значущий зворотний кореляційний 
зв’язок між рівнем професійної деформації та рівнем нервово-психічної стійкос-
ті: коефіцієнт кореляції Пірсона rxy = -0,366 (Р<0,05). Також було встановлено, 
що статистично значущі зв’язки рівня професійної деформації зі шкалами кому-
нікативних здібностей та моральної нормативності відсутні. 

 Було встановлено, що має місце статистично значущий зворотний кореляцій-
ний зв’язок між рівнем професійної деформації та рівнем психологічного благо-
получчя педагога: коефіцієнт кореляції Пірсона rxy = -0,356 (Р<0,05). 

Поряд с моделлю К. Маслач і С. Джексон існують інші підходи. Так В. В. Бой-
ко, який розглядає емоційне виснаження як основну складову синдрома «профе-
сійного вигорання», запропонував процесуальну модель. Його модель передбачає 
три фази емоційного вигорання. Кожна фаза характеризуються чотирма симпто-
мами:

1. Напруження (переживання психотравмуючих обставин, незадоволеність 
собою як професіоналом, «загнаність у кут», тривога і депресія),

2. Резистенція (неадекватне вибіркове емоційне реагування, емоційно-
моральна дезорієнтація, розширення сфери економії емоцій, редукція професій-
них обов’язків).

3. Виснаження (емоційний дефіцит, емоційне відчуження, особисте відчу-
ження або деперсоналізація, психосоматичні та психовегетативні розлади) [3]. 

 Відповідно до цієї процесуальної моделі для дослідження професійного ви-
горання педагогічних працівників було викоростано опитувальник «Емоційне ви-
горання» (В. В. Бойко) [3]. Результати дослідження за цією методикою подані в 
табл. 2. 

 Таблиця 2
Рівень розвитку компонента синдрому «професійного вигорання»

Фази емоційного вигорання
Рівні розвитку емоційного вигорання
(у % від загальної кількості опитаних)

Високий Середній Низький
Резистенція  40,2  44,6  15,2 
Напруження  17,5  30,2  52,3 
Виснаження  12,5  31,7  55,8 

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що домінуючим 
компонентом у структурі емоційного вигорання у педагогів є «резистенція» 
(40,2 % опитаних), який характеризується згортанням професійних обов’язків, 
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зменшенням взаємодії з колегами та учнями, розширенням сфери економії емо-
цій, неадекватним емоційним реагуванням. Водночас тільки у 17,5 % опитаних 
виявлено високий рівень розвитку компонента «напруження», а також у 12,5 % 
опитаних – високий рівень розвитку третього компонента синдрому – «виснажен-
ня». Ці результати в значній мірі співпадають з результатами, які отримані в до-
слідженні Т. В. Зайчикової [10]. 

Було визначено, що має місце статистично значущий від’ємний кореляцій-
ний зв’язок між рівнем емоційного вигорання та рівнем адаптаційного потен-
ціалу: коефіцієнт кореляції Пірсона rxy = -0,388 (Р<0,05). Проаналізувавши цей 
взаємозв’язок, можна зробити висновок, що чим більше рівень адаптаційного по-
тенціалу педагога, тим менше рівень емоційного вигорання. Цей результат під-
тверджує нашу гіпотезу про наявність статистично-значущих зв’язків між рівнем 
емоційного вигорання та рівнем адаптаційного потенціалу. При проведенні коре-
ляційного аналізу шкали емоційного вигорання та шкал складових адаптаційно-
го потенціалу був встановлений статистично значущий від’ємний кореляційний 
зв’язок між рівнем емоційного вигорання та рівнем нервово-психічної стійкості: 
коефіцієнт кореляції Пірсона rxy = -0,365 (Р<0,05). Також було встановлено, що 
статистично значущі зв’язки рівня емоційного вигорання зі шкалами комуніка-
тивних здібностей та моральної нормативності відсутні. 

 Було встановлено кореляційні зв’язки емоційного вигорання з рівнем пси-
хологічного благополуччя та визначено, що має місце статистично значущий 
від’ємний кореляційний зв’язок між рівнем емоційного вигорання та рівнем пси-
хологічного благополуччя педагога: коефіцієнт кореляції Пірсона rxy = -0,34 
(Р<0,05). Цей результат говорить про те, що психологічне благополуччя є одним 
з детермінант розвитку емоційного вигорання у педагогів.

Висновки. Результати дослідження підтверджують наше припущення про 
наявність статистично значущих зв’язків між рівнем професійного вигорання та 
рівнем адаптивного потенціалу і психологічного благополуччя, які розглядають-
ся як кореляти психологічного здоров’я. 

Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Наступний етап 
дослідження потребує встановлення кореляційних зв’язків між рівнем професій-
ного вигорання та конструктами психологічного благополуччя (автономність, са-
моприйняття, наявність мети у житті, екологічна майстерність, особистісне зрос-
тання, позитивні відносини з іншими людьми). 
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ХАРКІВСЬКА ПСИХОЛОГІЧНА ШКОЛА 
Й СИСТЕМА РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

Показано значення системи розвивального навчання школярів: як, вирішу-
ючи навчальні завдання на розуміння предметних підстав способу дії, учень стає 
суб’єктом навчальної діяльності; перебудовується його самосвідомість, основними 
новоутвореннями якої є процес розуміння, змістовна рефлексія й цілепокладання; 
відбувається подальший розвиток сприйняття, уяви, пам’яті й мислення, які набу-
вають рефлексивного характеру. 

Ключові слова: мимовільна пам’ять, пам’ять, розуміння, розвивальне навчання, 
пам’ять рефлексивна, рефлексія, навчальна діяльність, цілепокладання.
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Показано значение системы развивающего обучения школьников: как, решая 
учебные задачи на понимание предметных оснований способа действий, ученик 
становится субъектом учебной деятельности: перестраивается его самосознание, 
основными новообразованиями которого являются процесс понимания, содержа-
тельная рефлексия и целеполагание; происходит дальнейшее развитие восприятия, 
воображения, памяти и мышления, которые приобретают рефлексивный характер. 

Ключевые слова: непроизвольная память, память, понимание, развивающее обуче-
ние, рефлексивная память, рефлексия, учебная деятельность, целеполагание. 

У зв’язку з недавно відзначеним ювілеєм Харківської психологічної школи, 
хотілося б підкреслити, що її науковий потенціал має не тільки історичну цін-
ність. Досить згадати ту роль, що у другій половині минулого століття зіграла ця 
школа в розробці принципово нової системи розвивального навчання школярів.

Однією з ключових проблем дослідження Харківської школи, як відомо, була 
проблема пам’яті. Поставлена О. М. Леонтьєвим, вона знайшла блискучий роз-
виток у дослідженнях мимовільної пам’яті П. І. Зінченком [1]. Одним із завдань, 
які він ставив перед собою, була перевірка можливостей ефективного викорис-
тання мимовільної пам’яті в шкільному навчанні. Але реалізувати це завдання в 
умовах традиційного шкільного навчання було неможливо. Тому, коли в 1959 р. 
Д. Б. Ельконін і В. В. Давидов почали експериментальне навчання, що спиралося 
на психологічну теорію діяльності, П. І. Зінченко з ентузіазмом долучився до цієї 
роботи й організував лабораторію на базі однієї з Харківських шкіл. 

Перші труднощі, з якими П. І. Зінченко і його співробітники зіткнулися, були 
викликани тим, що експериментальні програми Д. Б. Ельконіна й В. В. Давидо-
ва, як також і традиційні програми навчання, були розраховані на постановку на-
вчальних завдань учителем [2]. Дослідження, проведене співробітниками П. І. Зін-
ченка, показало, що в переважній більшості цілі, поставлені вчителем, учнями пе-
ревизначаються [3]. Це виключало надійність мимовільного запам’ятовування, 
яке пов’язано насамперед з фактичними цілями діяльності. Тим самим виникла 
проблема формування в учнів цілепокладання, тобто здатності самостійно ста-
вити перед собою навчальну задачу. Проведення такого дослідження вимагало 
уточнення сформованих уявлень про навчальну задачу й структуру навчальної ді-
яльності. 

У дослідженнях співробітника П. І. Зінченка В. В. Репкіна було показано, 
що навчальні дії забезпечують не тільки розв’язання навчальної задачі, як думав 
В. В. Давидов, але й її постановку [4]. При цьому було показано, що система на-
вчальних дій являє собою не лінійну, а динамічну структуру. Тобто, навчальні дії 
не просто виконуються в певній послідовності, а по-різному доповнюють одна 
одну на різних етапах постановки навчальної задачі, її розв’язання й оцінки ре-
зультатів. Це значить, що одна й та ж сама навчальна дія здійснюється на різних 
етапах акту навчальної діяльності, вступаючи у взаємодію з іншими навчальни-
ми діями та змінюючи свій зміст і функції. Так, дія оцінки, виконувана на різних 
етапах постановки й розв’язання навчальної задачі, виявляється різною за своїм 
об’єктом і способом здійснення. У процесі навчальної діяльності істотно зміню-
ються й особливості такої навчальної дії, як моделювання. При цьому виявляєть-
ся, що деякі з дій, що виконуются в процесі засвоєння поняття, втрачають свою 
самостійність, виступаючи в структурі акту навчальної діяльності або як спосіб 
виконання інших дій, або як умова їх успішного здійснення [5]. Насамперед, це 
стосується контролю, що в акті навчальної діяльності ніколи не здійснюється як 
самостійна дія. Він або виявляється способом здійснення оцінки, характеризую-
чи, як справедливо відзначали деякі дослідники, її операційний зміст, або вклю-
чається в структуру предметно-перетворювальних дій і дії моделювання у вигля-
ді контролю-уваги, що становить необхідну умову їх успішного виконання [6].
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Дія оцінки звичайно розглядається як заключний етап акту навчальної діяль-
ності, пов’язаний з оцінкою результатів вирішення навчальної задачі [6; 7]. Було 
показано, що оцінка є не тільки завершальним, але й вихідним моментом у розгор-
танні акту навчальної діяльності. Справді, доти, поки учень не оцінив свої знання, 
уміння або навички як недостатні, йому нема для чого й нема чому вчитися. Поста-
новка навчальної задачі й починається з оцінки ситуації ускладнень шляхом конт-
ролю виконаних дій, у результаті чого ця ситуація перетвориться в проблемну си-
туацію. У свою чергу, залежно від того, чи оцінена проблемна ситуація як ситуація 
дефіциту способів дії або ситуація нерозуміння, вона перетворюється або в ситуа-
цію засвоєння нового способу дії, або в навчальну ситуацію, що вимагає розуміння 
раніше засвоєних способів дії. Оцінка концептуальної моделі, що лежить у підста-
ві цих способів, і приводить до постановки навчальної задачі [4; 5].

Таким же важливим і системоутворюючим є навчальна дія моделювання. 
Уперше модель включається в навчальну діяльність на етапі постановки навчаль-
ної задачі. Намагаючись зрозуміти причину непридатності раніше засвоєних спо-
собів дії в новій ситуації, учень звертається до концептуальної моделі, що лежить 
у підставі цих способів. У результаті її оцінки, що опирається на рефлексивний 
контроль, учень виявляє ту ланку моделі, що не відповідає фактичним умовам ви-
конання необхідної дії, чим і визначається зміст нової навчальної задачі [5].

В. В. Репкіним було встановлено, що формування цілепокладання можливо в 
тому випадку, якщо навчальні задачі вимагають від учня не засвоєння нового спо-
собу дії, а з’ясування причин складнощів, що в нього виникли, й самостійного по-
шуку способів їх подолання. Результатом розв’язання такої навчально-пошукової 
задачі є розуміння предметних підстав віднайденого способу дії й з’ясування його 
операціонального складу. Тим самим уперше були чітко розмежовані дві прин-
ципово різних стратегії навчання, одна з яких орієнтована на засвоєння знань, 
а інша – на розуміння їхнього змісту. Тільки друга із цих стратегій забезпечує 
справді розвивальний характер навчання, у рамках якого учень уперше виступає 
не як об’єкт навчання, а як самостійний суб’єкт навчальної діяльності [4]. 

Були розроблені й експериментально перевірені програми початкового роз-
вивального навчання російській мові й математиці, розраховані на те, що учень, 
у міру планомірного ускладнення навчального матеріалу й форм співробітництва 
із учителем, із суб’єкта окремої найпростішої навчально-пошукової дії стає спо-
чатку суб’єктом квазідослідження, що дозволяє йому опанувати цілісну систе-
му практичних дій, і нарешті, суб’єктом дійсно навчальної діяльності, спрямова-
ної на зміну самого себе як суб’єкта людських діяльностей взагалі. Саме програ-
ми, розроблені в Харківській лабораторії, лягли в основу розвивальної початкової 
освіти, що реалізується на сьогодні у школах Росії й України. Підкреслимо, що 
цей варіант був розроблений не як альтернатива системі розвивального навчання 
Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова, а як її органічний розвиток, що й знайшло своє 
відбиття в завершальній монографії В. В. Давидова [2].

Однак значення цих досліджень не вичерпується вирішенням завдань, 
пов’язаних із визначенням специфіки змісту розвивального навчання і його мето-
дів. Результати, отримані в процесі цих досліджень, зіграли досить істотну роль в 
уточненні подань про особливості розвитку школяра в процесі навчання. 

Було встановлено, що залежно від стратегії шкільного навчання розвиток 
школяра із самого початку може йти у двох різних напрямах. Навчання, підпоряд-
коване завданню засвоєння знань як своєї основної стратегічної мети, неминуче 
приводить до досить інтенсивної перебудови психологічної структури суб’єкта, 
що склалася на кінець дошкільного віку, у структуру функціонера, виконавця [8]. 
В умовах навчання, орієнтованого на розуміння змісту навчального матеріалу, 
триває природний розвиток дитини як суб’єкта, що починається з його народжен-
ня й досягає досить високого рівня до кінця дошкільного віку. 
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По-друге, з’явилася можливість істотно уточнити зміст тих новоутворень, які 
обумовлені розвитком школяра як суб’єкта навчальної діяльності. Було встанов-
лено, що вже до кінця навчання в початковій школі в учнів формуються такі інте-
гративні психічні процеси, як розуміння, цілепокладання й рефлексія. Особливо 
підкреслимо, що в цих дослідженнях уперше вдалося показати ту ключову роль, 
що відіграє в навчальній діяльності процес розуміння. Відзначимо, що мова йде 
не про усвідомлення змісту навчального матеріалу, а про осягнення його змісту. 
Іншими словами, якщо усвідомлення, наприклад, способу дії, правила, дозволяє 
відповістити на запитання, як це робиться, то розуміння змісту припускає відпо-
відь на питання «навіщо робиться саме так, а не інакше». Саме розуміння змісту 
дозволяє людині діяти певним чином не тому, що так треба, а покладаючись на 
власний розум, тобто виступати як самостійний суб’єкт. Відмітимо, що таке уяв-
лення про роль розуміння в процесі навчання є принципово новим для психології, 
в якій розуміння взагалі не розглядається як особливий процес. 

Принципово новим стало й уявленя про цілеутворення (тобто, про «самостій-
ну постановку мети учнем») в навчальній діяльності, що суперечить традиційним 
поглядам про те, що мету перед учнями завжди ставить учитель. Такі традицій-
ні подання були справедливі тільки стосовно традиційної системи навчання. На-
решті, було встановлено, що рефлексія в навчальній діяльності функціонує не як 
операція в складі мислення, а як особливий процес, що забезпечує учневі можли-
вість самостійної постановки навчальної задачі [4].

Проведене нами з 1995 р. по 2008 р. діагностичне обстеження в 42 класах роз-
вивального навчання показало, що до кінця навчання в початковій школі зазначе-
ні процеси в 70 % учнів виявляються в умовах самостійного розв’язання навчаль-
них задач, тобто виявляються в зоні актуального розвитку, а в 25 % вони перебу-
вають в зоні найближчого розвитку. 

Природно, що в контрольних класах, де навчання здійснювалося за програма-
ми, які визначали розвиток учнів не як суб’єктів навчальної діяльності, а як функці-
онерів, що старанно засвоюють навчальний матеріал, розвиток таких інтегративних 
психічних процесів виявлявся чисто випадковим і відзначався в окремих учнів [9].

У зв’язку з розвитком інтегративних психічних процесів, особливо рефлек-
сії, відбуваються якісні зміни в розвитку пізнавальних процесів, особливо мис-
лення. Однак якщо культурне розуміння, цілепокладання й визначальна рефлек-
сія дійсно є новоутвореннями молодшого шкільного віку в умовах розвивального 
навчання, то зміни, що відбуваються у сфері пізнавальних процесів, можна розці-
нювати як якісно вищий рівень їхнього розвитку, але не як новоутворення.

Результати згаданих досліджень, проведених у Харківській лабораторії, не 
обмежилися тільки проблемами властиво розвивального навчання. Не менш іс-
тотний внесок вони зробили й у розв’язання традиційної наукової проблеми Хар-
ківської психологічної школи – проблеми пам’яті. Як уже було сказано вище, 
безпосереднім імпульсом, що спонукав П. І. Зінченка долучитися до досліджен-
ня проблем навчання, була зацікавленість у вивченні можливостей використан-
ня мимовільної пам’яті в шкільному навчанні. Спеціальне дослідження Г. К. Се-
реди показало, що розвивальне навчання дійсно відкриває можливості для вико-
ристання мимовільної пам’яті [12]. Разом з тим виявилося, що в процесі навчан-
ня, яке опирається на існуючі закономірності людської діяльності, розвиваються 
такі форми пам’яті, у рамках яких традиційне протиставлення мимовільної й до-
вільної пам’яті втрачає своє значення.

У програму нашого дослідження, згаданого вище, поряд із завданнями, що 
дозволяли оцінити різні характеристики навчальної діяльності, були включені за-
вдання оцінки пам’яті. При оцінці довільної й мимовільної пам’яті враховувалися 
повнота й правильність відтворення змісту поняття, його визначення, а також до-
даткового фактичного матеріалу. 
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Проведені дослідження підтвердили припущення про залежність ефективнос-
ті як мимовільної, так і довільної пам’яті від рівня сформованості цілепокладан-
ня. Було показано, що саме в єдиному процесі цілепокладання й реалізації мети 
здійснюється запам’ятовування матеріалу, що виявляється опосередкованою мо-
деллю, конструйованою у процесі цілепокладання. Зміст, повнота й точність цієї 
моделі, в результаті, визначає відповідні характеристики пам’яті.

Таким чином, в умовах реальної навчальної діяльності чітко виявляється за-
лежність мимовільної пам’яті від процесу цілепокладання, тоді як в умовах лабо-
раторного експерименту проявляється лише її залежність від змісту заданої мети.

Отримані результати дозволили по-новому зрозуміти ті зміни, які відбува-
ються в пам’яті в процесі навчальної діяльності. Справді, у пам’яті більшості 
учнів, здатних самостійно поставити перед собою навчальну задачу, виявляються 
такі особливості, які, на перший погляд, свідчать про більш високий рівень роз-
витку мимовільної пам’яті. Але, як було встановлено в нашім дослідженні [11], і 
в дослідженні Г. В. Репкіної [10], аналогічні якісні зміни виявляються й у довіль-
ній пам’яті молодших школярів. Це дозволяє говорити про те, що ці особливості 
свідчать не тільки про вдосконалювання довільної й мимовільної пам’яті, а й про 
якісну своєрідність пам’яті суб’єкта навчальної діяльності, у якій органічно син-
тезована довільна й мимовільна пам’ять.

Своєрідність цієї пам’яті найбільш чітко проявляється в ситуаціях, коли для 
розв’язання навчальної задачі, тобто для розуміння того або іншого предмета, 
учень змушений опиратися не на результати власних дій із предметом, а на його 
розуміння іншою людиною (учителем, автором підручника і т.п.). Як було пока-
зано вище, саме процес співвіднесення чужої думки з узагальненою моделлю по-
няття забезпечує не тільки її розуміння, але й збереження в пам’яті у формі кон-
кретизованої моделі поняття. Цей процес із повною підставою можна охарактери-
зувати як розуміючу пам’ять.

Як показала Г. В. Репкіна, принципова відмінність пам’яті суб’єкта від її 
досуб’єктних форм полягає в тому, що вона забезпечує не тільки збереження ін-
дивідуального досвіду, але і його рефлексивну організацію безпосередньо в про-
цесі накопичення. Найбільш точно цю особливість пам’яті суб’єкта відображає 
запропоноване Г. В. Репкіною її визначення як рефлексивної пам’яті. Таке розу-
міння пам’яті суб’єкта дуже близько до розуміння В. П. Зінченком живої пам’яті 
як функціонального органа індивіда [8; 10]. 

Оскільки результати нашого дослідження було докладно описано раніше [11], зу-
пинимося тільки на тих його аспектах, які пов’язані з розвитком рефлексивної пам’яті. 

Було виявлено, що передумовами рефлексивної пам’яті є високий рівень роз-
витку процесів цілепокладання, розуміння й визначальної рефлексії, а також ово-
лодіння засобами змістовного аналізу й змістовним науковим поняттям як фор-
мою узагальнення його результату. Ці ж передумови одночасно є передумова-
ми становлення суб’єкта навчальної діяльності. В умовах розвивального навчан-
ня такі передумови складаються до кінця молодшого шкільного віку, що й робить 
можливим появу рефлексивної пам’яті.

У 39 класах, у яких система розвивального навчання була реалізована до-
сить повно, рефлексивна пам’ять була зафіксована в 51 % учнів, а ще в 10 % вона 
перебуває в зоні найближчого розвитку. У класах, у яких система розвивально-
го навчання була реалізована недостатньо повно й послідовно, ці показники зна-
чно нижче (10 % і 25 % відповідно). Нарешті, у гімназичних класах рефлексивна 
пам’ять була виявлена всього в 4 % учнів (і 17 % у зоні найближчого розвитку). 
Усі учні, у яких була виявлена рефлексивна пам’ять, мали й високий рівень роз-
витку цілепокладання.

Дослідження показало, що реальний розвиток пам’яті молодших школярів іс-
тотно залежить від особливостей того навчання, у рамках якого він відбуваєть-
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ся. Традиційна система навчання, метою якої є не розвиток учня як суб’єкта на-
вчання, а засвоєння ним певної суми знань і вмінь, опирається на вже сформова-
ні в учня процеси мислення, пам’яті, уваги, пристосовуючись до наявного рівня 
їхнього розвитку. Зовсім природно, що таке адаптивне навчання (О. Г. Асмолов) 
не створює необхідних передумов для розвитку учня як суб’єкта учіння, а тим са-
мим і для відповідного розвитку його психічних функцій, у тому числі й пам’яті, 
обмежуючись у найкращому випадку, вдосконаленням уже сформованих її видів і 
форм. Це й виявилося в гімназичних класах, де традиційна система навчання була 
реалізована на дуже високому рівні. 

Зовсім інший характер розвиток пам’яті має в умовах розвивального навчан-
ня за системою Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова, основною метою якого є роз-
виток учня як суб’єкта навчальної діяльності. Створюючи передумови для тако-
го розвитку учня, воно тим самим створює передумови й для відповідного розви-
тку його психічних функцій. Але як показало наше дослідження, наявність таких 
передумов саме по собі повністю не усуває стихійності в розвитку пам’яті, про 
що свідчать істотні розходження рівня її розвитку в різних класах системи розви-
вального навчання й між окремими учнями усередині кожного класу [11]. Питан-
ня про додаткові умови, що забезпечують реалізацію передумов розвитку пам’яті 
в розвивальному навчанні, вимагає подальшого вивчення. 

Ми розглядаємо наше дослідження як перший крок, що підтверджує думку, 
неодноразово висловлену П. І. Зінченком про те, що розвиток пам’яті в процесі 
навчання при належній організації останнього неминуче має приводити до виник-
нення такої її вищої форми, у якій всі види пам’яті взаємодіють і органічно зли-
ваються один з одним. 

На закінчення ще раз підкреслимо, що науковий потенціал Харківської пси-
хологічної школи виявився досить потужним для того, щоб здійснити суттєвий 
внесок у розв’язання такої складної комплексної проблеми як розробка нової сис-
теми шкільного навчання, а також істотно просунутися в розумінні традиційної 
проблеми пам’яті. Немає підстав сумніватися, що цей потенціал не вичерпаний 
повністю й дотепер.
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ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДАТНОСТІ 
ДО ПРОБАЧЕННЯ У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Проаналізовано феномен здатності до пробачення та її роль у підтриманні фі-
зичного та психічного здоров’я людини. Наведено емпіричні дані, що свідчать про 
наявність взаємозв’язку між особистісними характеристиками та здатністю люди-
ни до пробачення. 

Ключові слова: пробачення, здатність до пробачення, особистісні особливості, фізич-
не та психічне здоров’я.

Проанализирован феномен способности к прощению и ее роль в поддержа-
нии физического и психического здоровья человека. Представлены эмпирические 
данные, которые свидетельствуют о наличии взаимосвязи между личностными ха-
рактеристиками и способностью человека к прощению.

Ключевые слова: прощение, способность к прощению, личностные особенности, фи-
зическое и психическое здоровье. 

Пробачення являє собою один із найскладніших і багатогранних феноме-
нів, до вивчення якого зверталися мислителі різних часів: Епіктет, М. Монтень, 
Ф. Де Ларошфуко, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, Л. Толстой, І. Ільїн, В. Янкелевич.

Дослідження в рамках психології пробачення останні 25 років активно прово-
дяться в США, а також у Німеччині, Голландії, Великобританії, Франції, Канаді, 
Тайвані, ПАР, Італії, Південній Кореї, Малайзії. За оцінками лідера цього напря-
му, американського психолога Р. Енрайта, сьогодні у світі працюють близько ти-
сячі дослідників з проблеми пробачення.

Постановка проблеми. У сучасному суспільстві дуже високий рівень інтен-
сивності життя, особливо спілкування. Конкуренція в різноманітних сферах, та-
ких як бізнес, особисте життя та ін., призводить до того, що люди стали досить 
різкими і жорсткими по відношенню один до одного, часто нехтують один одним, 
не зважають на почуття іншого. Вони намагаються задовольнити в першу чер-
гу власні інтереси часто ціною страждань інших. Таким чином, людина постій-
но зіштовхується з проблемою образи, кривди, болю, що негативно впливає на її 
здоров’я, як фізичне, так і психічне. Тож в таких умовах і постає проблема про-
бачення.

Численні дослідження пробачення показують, що і дарування пробачення ін-
шим, і отримання пробачення від інших мають помітний, що фіксується в статис-
тично значущих показниках, терапевтичний ефект: поліпшується в цілому фізич-
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не і психічне здоров’я (Forgiveness, 2006, Owen et al., 2011), зменшується відчут-
тя тривоги, знижуються показники депресії і гніву, підвищується почуття власної 
гідності, позитивного ставлення до людей і багато іншого (Hebl & Enright, 1993; 
Al-Mabuketal, 1995; Freedman & Enright, 1996; Lin et al., 2004) [3].

Водночас, одні люди пробачають досить легко, інші – не дуже, що дозволяє 
припустити, що існують певні особистісні особливості, котрі сприяють більш ви-
сокому рівню здатності до пробачення.

Метою даної статті був теоретичний аналіз феномена пробачення, а також 
емпіричне дослідження особистісних особливостей, що зумовлюють більш висо-
кий рівень прояву здатності до пробачення у осіб юнацького віку. 

Здатність до пробачення розглядали в основному такі зарубіжні вчені, як 
Р. Енрайт, Ф. Ласкін, Дж. Норт, П. Коулманн, Б. Фленіган, Е. Уортінгтон та ін. 
У вітчизняній психології даний феномен майже не розглядався, і потребує більш 
широкого дослідження.

У працях сучасних психологів пробачення розуміється як особистісний 
смисл [Франкл, 1990], прийняття іншого [Орлов, 2004], моральний акт [Родіоно-
ва, 2007], як активне подолання негативної орієнтації по відношенню до кривдни-
ка і розвиток відносно нього позитивної орієнтації [Гассін, 1999].

У вітчизняній психології існує точка зору на пробачення як прийняття іншо-
го [2]. Пробачення призводить до зміни негативних думок, емоцій, поведінко-
вих проявів з негативних на позитивні, або хоча б нейтральні, по відношенню до 
кривдника [1; 5; 7; 10; 16].

У багатьох працях пробачення розглядається саме як вибір, усвідомлене рі-
шення відмовитися від негативних почуттів, покращити свій стан, змінити своє 
життя, перестати відчувати себе жертвою і взяти ситуацію під власний контроль. 
Пробачаючи, людина бере на себе відповідальність за своє сприйняття, розумію-
чи, що її сприйняття – це вибір, а не об’єктивний факт [4].

За визначенням Ф. Ласкіна, пробачити означає відмовитися від всякої надії на 
те, що минуле могло би бути кращим. Пробачення не змінює минулого, але воно 
змінює сьогодення. Тобто навіть якщо людина зазнала болю, вона вирішує менше 
відчувати його і страждати [15]. 

Як зазначає Л. Девіс, людина не пробачає спонтанно, вона має докласти зу-
силь для пробачення. Тобто пробачення не є одномоментним актом, це процес, 
що займає час, іноді досить довгий [8]. 

У теоріях зарубіжних учених розходяться погляди на те, чи може бути нада-
не пробачення в односторонньому порядку, чи воно потребує зусиль обох сто-
рін, або ж хоча б визнання кривдником факту образи. Деякі теоретики розгляда-
ють примирення, або відновлення стосунків, як невід’ємну частину процесу про-
бачення [14], а деякі – як незалежні процеси, тому що пробачення може статися і 
при відсутності примирення, а примирення може відбутися при відсутності про-
бачення [12; 16]. Тим не менш, у пробачення дійсно є певні поведінкові наслід-
ки. Зокрема, зниження помсти і спонукань до уникнення кривдника або ситуації 
образи і збільшення здатності бажати кривдникові добра є особливостями про-
бачення, яке може впливати на поведінку людини, не змушуючи до примирення. 
Пробачення може бути одностороннім процесом, тоді як примирення – взаємний 
процес зростаючого прийняття один одного [17].

M. Нельсон виділяє три типи пробачення: окремі вибачення, так би мовити 
дистанційоване пробачення (зниження негативного афекту по відношенню до 
кривдника, але не відновлення стосунків), обмежене пробачення (зниження не-
гативного афекту до кривдника поряд з частковим відновленням і меншою емо-
ційною включеністю у стосунки) і повне пробачення (повна відсутність нега-
тивного афекту до кривдника поряд з повним відновленням і розвитком стосун-
ків) [10].
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Для більш повного розуміння феномена пробачення зарубіжні вчені аналізу-
ють його в контексті інших, близьких за сенсом, понять. Так, як зазначає Л. Сме-
дес, пробачення не є забуванням (Smedes, 1984), оскільки глибока образа вкрай 
рідко стирається з пам’яті. На думку М. Трейнера, пробачення не є примиренням 
або відновленням будь-яких спільних стосунків (Trainer, 1981). Пробачення є гли-
боким особистим актом, а примирення, у свою чергу, є спільною дією двох лю-
дей. Пробачення включає готовність до примирення або очікування в надії на змі-
ну кривдника (Cunningham, 1985). Примирення може бути й результатом проба-
чення, але не тотожно йому.

На думку Р. Хантера пробачення також не є вибаченням. Пробачення – це 
внутрішнє особистісне звільнення. Вибачення ж зазвичай вважається публічним 
звільненням, певною дією, але людина може пробачити кривдника і без його пу-
блічних вибачень (Hunter, 1978). 

Пробачення не може полягати у виявленні байдужого ставлення до кривдни-
ка. Глибока образа важлива для людини сама по собі та потребує великих затрат 
енергії. Тому пробачення не може полягати у придушенні негативних почуттів 
упродовж часу (Horsbruh, 1974). Пробачення активне і вимагає дій [5; 16].

М. Росс, вивчаючи феномен пробачення та його роль у підтриманні психіч-
ного здоров’я людини, також відокремлює власне пробачення від забування, по-
турання, ігнорування, схвалення та виправдання [19]. 

Більшість учених вважає, що незалежно від загального рівня розвитку здат-
ності до пробачення, кожна людина може навчитися пробачати інших, що спри-
ятиме більш високому рівню фізичного та психічного здоров’я і психологічно-
го благополуччя особистості. Ф. Ласкін, наприклад, у процесі розвитку здатнос-
ті людини до пробачення пропонує почати з пробачення в дрібницях. «Практика 
пробачення, – пише він, – дозволяє розвивати «м’язи» пробачення на кшталт як 
ходіння до спортзалу розвиває фізичні м’язи» [15, с. 184].

На сьогодні розроблено безліч ефективних підходів і певних кроків, щоб до-
сягти пробачення, але незмінною основою є те, що: пробачення починається з го-
товності, і вимагає готовності змінитися. 

Пробачення є одним з перших кроків до «психічного» зцілення після пережи-
тої людиною травмуючої ситуації [7]. Зокрема, Е. Уортінгтон, Р. Енрайт, Р. Аль-
Мабук та ін. у своїх дослідженнях довели, що акт пробачення:

– допомагає психологічному зціленню людини через позитивні зміни в емо-
ційній сфері;

– знижує фізіологічні реакції стресу, що сприяє покращенню фізичного само-
почуття і приводить до збільшення особистого контролю;

– сприяє примиренню між скривдженим і кривдником;
– підтримує надію на вирішення реальних міжгрупових конфліктів. Сприяє 

відновленню близькості та довіри у стосунках між людьми [11]. 
Також було доведено, що пробачення збільшує оптимізм і впевненість в собі 

людини, допомагає налагодити взаємовідносини у стосунках подружжя та сім’ї 
загалом [21].

М. Субковяк з колегами теж представили дані, які говорять про зв’язки про-
бачення з депресією і тривожністю в ситуаціях, коли людина відчуває глибоку об-
разу у важливих для її власного розвитку стосунках [18].

Інші дослідження підтверджують і розширюють ці результати, показуючи, 
що пробачення пов’язане не тільки з відсутністю депресії і тривожності, але і з ін-
шими позитивними психологічними характеристиками, такими, наприклад, як са-
моповага [6; 13].

Деякі вчені пов’язують готовність пробачати не тільки зі зниженням тривож-
ності і депресії, зменшенням гніву, жорстокості і обурення, але також з підви-
щеною самооцінкою та оптимізмом по відношенню до майбутнього. Результа-
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ти досліджень [Kaminer, Stein, Mbanga & �ungu-Dirwayi, 2001; Maltby, Macaskill 
& Day, 2001; Mauger, Perry, Freeman, Grove, McBride & McKinney, 1992] свідчать 
про те, що нездатність пробачити інших має статистично значущу позитивну ко-
реляцію з підвищеною депресією, посттравматичним стресовим розладом і пси-
хотичними симптомами. 

У ході практичної роботи з розвитку здатності до пробачення було виявле-
но, що воно сприяє поліпшенню психічного здоров’я особистості в цілому [6]. Зо-
крема, С. Фрідманом і Р. Енрайтом в роботі з особами, які пережили інцест, окрім 
власне зростання готовності пробачити кривдника, у досліджених було виявлено 
також зростання надії, самоповаги та зниження рівня тривожності і депресії. До 
подібних результатів у реалізації програми розвитку здатності до пробачення дій-
шов і Дж. Хебл [13].

Контексти, в яких був досліджений зв’язок між пробачення та психічним 
здоров’ям ще недостатньо широкі. Наприклад, пробачення та психічне здоров’я в 
контексті інших медичних проблем (наприклад, травми, алкоголізму, посттравма-
тичного стресового розладу) лише починають розроблятися (Hart, 1999; Toussaint 
& Webb, 2003; Webb, Kalpakjian & Toussaint, 2003; Webb, Robinson, Brower & 
�ucker, 2003; Witvliet, 2004) [20].

На сьогодні вченими виокремлено низку факторів, які ускладнюють процес 
пробачення, або ж навпаки сприяють йому. Наприклад, серед факторів, які усклад-
нюють процес пробачення виділяють [19]: серйозність шкоди, болю, гніву; сила не-
гативних спогадів; кількість часу, протягом якого людина «знову переживає» обра-
зу, не «відпускаючи її» тощо. Серед факторів, що сприяють пробаченню [19]: до-
свід пробачення в минулому, тобто той, хто пробачає, був пробачений сам; рівень 
самоприйняття людини; особистісне зростання та саморозвиток; відкритість ново-
му досвіду; високий рівень розвитку здатності слухати; рівень вдячності людини. 

Таким чином, можна виокремити особистісні риси, що зумовлюють рівень 
розвитку здатності людини до пробачення. Так, Р. Еммонс описує пробачення як 
особистісний конструкт високого рівня, який визначається набором особливих 
якостей: сприйнятливість до обставин, що пом’якшують гнів, навички управлін-
ня емоціями, емпатія, смиренність, доброзичливість і бажання знаходитися в гар-
монійних стосунках [4].

Здатність пробачати вчені пов’язують також з такими особистісними осо-
бливостями, як локус контролю (Benson, 1992; Hope, 1987; Witvliet, Ludwig, 
& VanderLaan, 2001) і відновленням почуття особистої сили (McCullough & 
Worthington, 1994). Інтернальний локус контролю сприяє розумінню, що резуль-
тати діяльності залежать від власних дій людини (Peterson, Maier, & Seligman, 
1993). Також Коулман (1998) описує парадоксальні відносини між відчуттям 
контролю і пробаченням. Людина часто відчуває втрату контролю, коли ображе-
на і відчуває, що відсутність пробачення дозволить повернути контроль. З часом 
відсутність пробачення насправді заважає здійсненню контролю, продовжуючи 
поглинати (наприклад, через міркування) людину негативними емоціями. Врахо-
вуючи зв’язок між пробаченням і локусом контролю та зв’язок між сприйняттям 
контролю і психічним здоров’ям (Shapiro, Schwartz, &Astin, 1996), можна припус-
тити, що у взаємозв’язку між пробаченням та психічним здоров’ям опосередкова-
ною ланкою виступає саме локус контролю особистості [20].

Отже, концептуальною гіпотезою емпіричного дослідження виступало при-
пущення, що існують певні особистісні особливості, які зумовлюють більш висо-
кий рівень здатності людини до пробачення.

Метод.
Досліджувані: у дослідженні брали участь студенти віком від 18 до 22 років. 

Загальна кількість досліджуваних у вибірці складає 65 осіб, серед яких 36 дівчат 
та 29 юнаків.
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Матеріал: для реалізації мети та завдань емпіричного дослідження нами 
були використані кілька методик. Для виявлення рівня розвитку здатності до про-
бачення була застосована відповідна шкала з новітньої методики «Цінності у дії» 
(Values in action (VIA)), що вимірює 24 особистісні властивості, які згруповані 
навколо шести універсальних людських цінностей «Мудрість», «Гуманність», 
«Сміливість», «Справедливість», «Помірність» та «Трансцендентність». Так, для 
нашого дослідження нами була виокремлена шкала здатності вибачати проступки 
інших, що зумовлена співчуттям до оточуючих та відсутністю будь-якого бажан-
ня помститися. Додатково з цієї методики нами було виокремлено шкали «Хоро-
брість» як здатність людини не ухилятися від загрози, труднощів чи болю, а при-
ймати виклик життя і «Надія та оптимізм», яка характеризує людину як таку, що 
очікує кращого в майбутньому та робить все від неї залежне для його досягнення, 
тобто майбутнє розуміється як таке, що можна контролювати. Для більш широ-
кого дослідження конструкту пробачення, тому як пробачення трактується як ва-
ріант «правильної» поведінки, нами була також застосована шкала соціальної ба-
жаності Д. Кроуна і Д. Марлоу. Для виявлення рівня самооцінки – шкала самоо-
цінки Дембо – Рубінштейн – ми додатково додали шкалу «моя здатність до проба-
чення», щоб виявити, наскільки сам досліджуваний вважає себе вибачливим. Для 
діагностики особистісних характеристик нами був застосований п’ятифакторний 
особистісний опитувальник МакКрає – Коста (NEO-PI). Оскільки вчені відміча-NEO-PI). Оскільки вчені відміча--PI). Оскільки вчені відміча-PI). Оскільки вчені відміча-). Оскільки вчені відміча-
ють, що здатність до пробачення пов’язана із саморозвитком людини, у дослі-
дженні нами був використаний опитувальник особистісної зрілості (О. С. Штепа), 
в якому нас цікавили власне інтегральний показник особистісної зрілості, а також 
такі її складові: толерантність (як готовність до неупередженого, безоцінкового, 
аксіологічного сприймання людей і подій життя), децентрація (як здатність до 
внутрішнього діалогу і уміння бути різним, здатність розглядати явища з різних 
боків, розуміти і приймати те, що різні люди можуть сприймати світ по-іншому), 
життєва філософія (як зрілість власного світогляду, чітко сформульовані життєві 
принципи, життєва позиція та життєве кредо), глибинність переживань (як здат-
ність відчувати взаємопов’язаність різноманітних проявів життя, виявляти ціка-
вість до широкого кола явищ, зокрема у спілкуванні з навколишніми виявляти за-
цікавленість у їх особистості, здатність любити людей і проявляти турботу про 
них, цінуючи їх унікальність). Для вимірювання інтегральних показників рефлек-
сії, емпатії та емоційного інтелекту нами були застосовані: методика виявлен-
ня рівня розвитку рефлексії А. В. Карпова; опитувальник емоційного інтелекту 
(Д. В. Люсін); методика діагностики рівня емпатійних здібностей (В. В. Бойко).

Процедура: досліджувані заповнювали опитувальники у груповому та інди-
відуальному порядку у присутності помічників дослідників для з’ясування мож-
ливих запитань.

Результати. На першому етапі обробки результатів емпіричного досліджен-
ня ми проаналізували конструкт здатності до пробачення за допомогою кореля-
ційного аналізу між шкалами здатності до пробачення та показниками соціаль-
ної бажаності самооцінки досліджуваним власного рівня вибачливості. Результа-
ти представлені у табл. 1.

Таблиця 1
Показники коефіцієнтів кореляції Пірсона між здатністю 

до пробачення досліджуваних, їх самооцінкою рівня здатності 
до пробачення та соціальної бажаністю

Показники Соціальна бажаність Самооцінка рівня здатності 
до пробачення

Здатність до пробачення 0,51* 0,27**
Примітки: * – статистично значущий зв’язок на рівні р≤0,01;
** – статистично значущий зв’язок на рівні р≤0,05.
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Як можна побачити з табл. 1, виявлено статистично значущий позитив-
ний кореляційний зв’язок між здатністю до пробачення та соціальною бажаніс-
тю (r=0,51 при р≤0,01). Адже з дитинства нас вчили, що необхідно пробачати, 
бути добрішим, терпимим до помилок інших людей, давати їм шанси виправи-
тись. Тобто пробачення розглядається як правильна поведінка, якої слід дотриму-
ватись, хоча в реальності у людини можуть зберігатися негативні емоції по від-
ношенню до кривдника. Про це, зокрема, говорила Е. Гассін у своєму досліджен-
ні [1]. Також можна побачити достовірний позитивний взаємозв’язок між здат-
ністю до пробачення та самооцінкою своєї здатності до пробачення (r=0,27 при 
р≤0,05), що говорить про адекватність уявлень людей про власну здатність проба-
чати. Людина свідомо відзначає себе як таку, що здатна до пробачення.

Тому, для більш глибинного аналізу здатності до пробачення, до експліцит-
них методів діагностики, які були використані в даному дослідженні, слід дода-
ти й імпліцитні методи, що дозволяють опосередковано, тобто без свідомого 
контролю діагностувати здатність людини до пробачення, що становить подаль-
ші перспективи дослідження.

На другому етапі нами було проведено кореляційний аналіз між власне осо-
бистісними властивостями та здатністю людини до пробачення, результати яко-
го представлені у табл. 2.

Таблиця 2
Показники коефіцієнтів кореляції Пірсона між здатністю до пробачення 

та особистісними рисами

Особистісні властивості
Показник 
r-лінійної 

кореляції Пірсона
Особистісні властивості

Показник 
r-лінійної кореляції 

Пірсона
Екстраверсія 0,19 Життєва філософія 0,06

Доброзичливість 0,37* Толерантність 0,32**

Сумлінність 0,29** Хоробрість 0,29**

Нейротизм -0,13 Надія 0,24***

Відкритість досвіду 0,16 Самооцінка 0,17

Особистісна зрілість 0,35* Емоційний інтелект 0,15

Децентрація 0,23*** Рефлексія 0,25**

Глибинність переживань 0,31** Емпатія 0,24***

Примітки: * – статистично значущий зв’язок на рівні р≤0,01;
** – статистично значущий зв’язок на рівні р≤0,05;
*** – статистично значущий зв’язок на рівні р≤0,1.

Як видно з табл. 2, кореляції між п’ятьма глобальними рисами особистості 
і показниками здатності людини до пробачення (СБ) виявились значущими для 
двох з п’яти рис, причому найбільш щільний позитивний зв’язок встановлено 
для доброзичливості (r = 0,37 при p < 0,01). Тобто, особи, які відчувають те-
пло, довіру та повагу до інших людей, спрямовані на співпрацю та підтриман-
ня стосунків є більш вибачливими. Сумлінність корелює із здатністю до про-
бачення на рівні p < 0,05. Так, людина з високим рівнем самоконтролю, яка 
здатна більш раціонально дивитись на ситуацію, контролювати свої емоції та 
почуття, є більш відповідальною, має й більш високі показники здатності до 
пробачення. 

У ході дослідження було виявлено щільний статистично значущий позитив-
ний кореляційний взаємозв’язок між здатністю до пробачення та особистісною 
зрілістю (r=0,35 при р≤0,01). Це можна пояснити тим, що особистісно зріла лю-
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дина здатна вийти за межі обставин, ситуації, стати над нею, така людина розу-
міє, що здатна сама створювати своє життя і робити його насиченим такими емо-
ціями, які вважає потрібними, розуміє недосконалість людства, свою недоскона-
лість, здатна сприймати світ та інших такими, які вони є. Вона не дозволяє образі 
керувати своїм життям, тому є більш вибачливою.

Також було виявлено статистично значущий позитивний кореляційний 
зв’язок між здатністю до пробачення та такими субшкалами, як «глибинність пе-
реживань» (r=0,31 при р≤0,05) та «толерантність» (r=0,32 при р≤0,05). Людина з 
високим рівнем за шкалою «глибинність переживань» у спілкуванні з навколиш-
німи виявляє зацікавленість у їх особистості, здатна любити людей і прагне тур-
буватись про них, оскільки цінує їх унікальність. Вона розуміє певну недоскона-
лість людей, разом з чим пробачає їхні слабкості, помилки, образи в силу своєї 
любові до них. 

Було виявлено тенденцію до позитивного взаємозв’язку між здатністю до 
пробачення та субшкалою «децентрація» (r=0,23 при р≤0,1). Децентрація виявля-
ється як умова для самоаналізу і розуміння навколишніх. Така людина здатна роз-
глядати явища з різних боків, розуміє і приймає те, що різні люди можуть сприй-
мати щось по-іншому, уміє відтворювати думку співрозмовника, а також узго-
джувати різні точки зору і пояснювати їх. Тому цілком закономірним є той факт, 
що чим вищий рівень за шкалою децентрації має людина, тим вищі в неї показни-
ки здатності до пробачення.

Незважаючи на те, що багато дослідників зазначають, що люди з більш 
високим емоційним інтелектом мають і більш високий рівень здатності до 
пробачення, нами не було виявлено взаємозв’язку між цими конструктами 
(див. табл. 2). Цей факт, на нашу думку, підлягає більш детальному дослі-
дженню. 

У результаті кореляційного аналізу було виявлено статистично значущий по-
зитивний взаємозв’язок між здатністю до пробачення та рефлексією (r=0,25 при 
р≤0,05). Здатність людини до самоаналізу, самопізнання, розуміння власних мо-
тивів, почуттів, станів сприяє пробаченню. Вона розуміє, що теж недосконала, 
сама помиляється і потребує пробачення, тому й пробачає інших. 

Слід відзначити наявність тенденції до взаємозв’язку між здатністю до про-
бачення та емпатією (r=0,24 при р≤0,1). Така ситуація видається нам цілком зако-
номірною, тому за умови збільшення вибірки ми скоріш за все отримаємо статис-
тично значущі кореляційні зв’язки між цими показниками.

У результаті дослідження був отриманий статистично значущий позитивний 
кореляційний зв’язок між здатністю до пробачення та такими особистісни-
ми властивостями, як хоробрість (r=0,29 при р≤0,05) та надія й оптимізм 
(r=0,24 при р≤0,1). Цей факт також був відмічений у попередніх досліджен-
нях зарубіжних вчених. Зокрема, П. Коулман та Е. Уортінгтон пояснюють це 
тим, що для того, щоб пробачити людину, котра завдала вам болю, знову по-
чати довіряти їй, необхідна певна сміливість, хоробрість, адже пробачаючи, 
відкриваючись, людина ризикує бути ображеною знову, але має надію на кра-
ще майбутнє, що скоєне не повториться і відновлені стосунки будуть щирішими 
та ближчими.

Висновки. Проведене дослідження дозволило підтвердити гіпотезу про на-
явність певних особистісних передумов більш високого рівня розвитку здатнос-
ті до пробачення людини. Перспектива подальших досліджень полягає у більш 
глибинному вивченні феномена пробачення, зокрема за допомогою імпліцит-
них методів дослідження, а також у вивченні більшого спектра особистісних 
особливостей людини, котрі сприяють її здатності до пробачення з метою по-
дальшої корекційної роботи, та у розширенні вивчення впливу пробачення на 
здоров’я людини. 
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АДАПТАЦІЙНІ ПОРУШЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ 
ПЕРШОКЛАСНИКІВ

Висвітлено чинники емоційної дезадаптації. Розкрито вплив соціально-
психологічних та індивідуально-психологічних чинників на виникнення адаптивних 
емоційних розладів у дітей молодшого шкільного віку. Індивідуально-психологічні 
чинники – це властивості темпераменту, особистісна тривожність; соціально психо-
логічні чинники – тип сімейного виховання, емоційний клімат у родині, стиль взає-
модії вчителя з учнями. 

Ключові слова: емоційна дезадаптація, індивідуально-психологічні та соціально-
психологічні чинники емоційної дезадаптованості.

Освещены факторы эмоциональной дезадаптации. Раскрыто влияние 
социально-психологических и индивидуально-психологических факторов на воз-
никновение адаптационных нарушений в эмоциональной сфере у детей младше-
го школьного возраста. Под индивидуально-психологическими факторами по-
дразумевается свойства темперамента, личностная тревожность; к социально-
психологическим факторам – тип семейного воспитания, эмоциональный климат в 
семье, стиль взаимодействия учителя с учащимися. 

Ключевые слова: эмоциональная дезадаптация, индивидуально-психологические и 
социально-психологические факторы эмоциональной дезадаптированности. 

Постановка проблеми. Сучасна державна політика у сфері освіти спрямова-
на передусім на забезпечення життєдіяльності дитини, що передбачає її гармоній-
ну адаптацію насамперед до нових умов навколишньої реальності та функціону-
вання в соціальному середовищі.

Суспільство висовує нові вимоги до розвитку особистості, зокрема її емо-
ційної сфери – формування ініціативності, сміливості, вміння приймати незалеж-
ні рішення, швидко адаптуватися до різноманітних умов. Початкова школа – ви-
значний етап у житті школярів, оскільки саме в цей період відбувається перебу-
дова свідомості дитини, її емоційної сфери, соціальна та психологічна адаптація 
до умов школи.

Посилення явищ дезадаптивного характеру в навчально-виховному процесі 
пов’язане із збільшенням непрогнозованих критичних ситуацій у повсякденному 
житті, особливо, як свідчить практика роботи школи, вони загострюються в пері-
од первинного засвоєння вимог, які висовує нова соціальна ситуація. 

Вступ дитини до школи, співпадаючи в часі з віковою кризою розвитку, є пе-
реломним моментом соціалізації і становить серйозне випробування його адап-
тивних можливостей. Одні першокласники це випробування витримують успіш-
но, для інших нова соціальна ситуація розвитку стає ситуацією ризику і призво-
дить до адаптивних порушень в емоційній сфері [16].

Водночас психологічні характеристики молодшого шкільного віку мож-
на вважати найбільш сенситивними до навчально-виховних впливів, що робить 
можливим проведення ефективної роботи з профілактики й корекції порушень 
емоційної сфери учнів початкової школи.

Сьогодні від 15 до 40 % дітей відчувають яскраво виявлені психологічні труд-
нощі при адаптації до шкільного життя. Рівень дезадаптації школярів і форми її 
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виявлення коливаються від незначних емоційних і поведінкових порушень до 
повної відмови відвідувати школу. На момент вступу до школи і період пер-
винного засвоєння вимог зростає поширеність невротичних реакцій, нервово-
психічних та соматичних розладів порівняно з дошкільним віком [6].

Спочатку в дитини виникає почуття тривожності, незахищеності, вразливості 
в навчальних ситуаціях. Вона пасивна на уроці, при відповідях напружена, скута, 
на перерві не може знайти собі справу, переважно знаходиться поряд з одноклас-
никами, але не вступає з ними в контакт. В емоційній сфері у такої дитини пере-
важають тривожні стани, вона легко починає плакати, червоніє, губиться при най-
меншому зауваженні вчителя чи репліках учнів.

Прагнучи в міру сил змінити ситуацію, дитина починає інтенсивно захи-
щатись від надвисоких для неї навантажень, від непосильних вимог. Механіз-
ми саморегуляції проявляються в розгальмованій і загальмованій поведінці. 
Учні з розгальмованою поведінкою часто демонструють неслухняність, пору-
шення правил поведінки на уроці, на перерві поводяться агресивно, негатив-
но ставляться до однокласників, сваряться з ними, заважають їм гратися і тому 
діти відштовхують їх. 

В емоційній сфері напруга проявляється у вигляді спалахів гніву, роздрату-
вання.

Загальмована поведінка, як правило, характерна для безініціативних, залеж-
них школярів. Вони рідко піднімають руку на уроці, вимоги вчителя виконують 
формально; на перерві пасивні, віддають перевагу самотнім іграм, інтересу до ко-
лективних справ не виявляють; в емоційній сфері у них переважають страхи, де-
пресивні настрої.

Стан, що виникає під впливом емоційного напруження та виявляється в тим-
часовому зниженні психічних функцій, нервовому виснаженні і виникненні симп-
томів псевдоадаптивної поведінки знайшло відображення у такому понятті, як 
емоційна дезадаптація [15]. 

Емоційна дезадаптація частіше виявляється у дітей молодшого шкільного 
віку, оскільки саме емоційний компонент у структурі адаптаційних механізмів 
домінує на даному віковому етапі. Під емоційною дезадаптацією учнів початко-
вої школи ми розуміємо психічний стан, викликаний емоційним напруженням і 
виражений у зміні механізмів саморегуляції, зниженні продуктивності пізнаваль-
них процесів, виникненні комунікативних проблем.

Отже, актуальність дослідження проблеми адаптивних порушень учнів по-
чаткових класів обумовлена наявністю в освітніх установах різного типу досить 
великої кількості дітей із проявами різних порушень в емоційній сфері, в основі 
яких лежить тривале переживання школярами емоційного неблагополуччя, що у 
свою чергу позначається на успішності будь-яких видів діяльності, і насамперед, 
навчальної.

Аналіз останніх досліджень. Проаналізувавши дослідження адаптивних по-
рушень, слід відмітити, що емоційна дезадаптація є багатофакторним процесом. 
У теперішній час накопичено значний обсяг інформації щодо адаптивних пору-
шень в емоційній сфері.

Серед найбільш універсальних проявів психічної дезадаптації називають пре-
невротичні порушення, невротичні реакції та стани (Ю. А. Александровський, 
Г. О. Хомич, Ю. С. Шевченко).

Значна кількість досліджень (М. І. Буянов, Л. В. Дзюбко, В. В. Ковальов та 
ін.) прямо або опосередковано пов’язані з емоційною дезадаптацією молодшого 
школяра. Більшість з них розглядають емоційну дезадаптацію на рівні досліджен-
ня механізмів стресового й постстресового стану (Г. Г. Аракелов, М. І. Буянов та 
ін.), емоційно-вольової регуляції (М. Й. Боришевський, Г. М. Бреслав та ін.), від-
носин у родині (О. Л. Кононко та ін.).
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Причини емоційної дезадаптації пов’язують зі стресом (Г. Г. Аракелов, 
Г. Крайг), порушенням значущих для дитини відносин учень-учитель (М. І. Бу-
янов, О. І. Захаров, Н. Ю. Максимова), неоптимальним стилем спілкування в ро-
дині (О. Л. Кононко), індивідуальними особливостями: імпульсивність, запаль-
ність, замкненість, надмірна чутливість і підвищена збудливість нервової систе-
ми (В. В. Ковальов), низька самооцінка (А. Валлон).

Чинники адаптаційних порушень емоційної сфери молодших школярів. 
Якісно нова, порівняно з родиною, дитячим садком атмосфера шкільного навчан-
ня, яка складається з сукупності емоційних, розумових, вольових, комунікатив-
них, фізичних навантажень, висовує нові складні вимоги не лише до психофізіо-
логічної конституції дитини, її пізнавальних можливостей, але й до адаптаційних 
ресурсів особистості. Зміна умов життя й діяльності здатні викликати емоційні 
порушення у першокласників. Такі реакції дітей на шкільні труднощі як почуття 
тривожності, непевності, страх перед учителем, однокласниками, виконанням за-
вдань, занурення в себе, розгальмована або загальмована поведінка свідчить про 
явні ознаки емоційної дезадаптації.

Дотримуючись позиції, що існують природні й накопичені чинники, які спри-
яють підсиленню емоційної дезадаптації, ми вирізняємо серед них індивідуально-
психологічні та соціально-психологічні.

Під індивідуально-психологічними чинниками емоційної дезадаптації ми ро-
зуміємо стійкі характеристики індивіда: властивості темпераменту, особистісну 
тривожність.

Найчастіше серед емоційно дезадаптованих молодших школярів зустрічаєть-
ся меланхолійний тип темпераменту. Пояснюється це слабкістю нервової систе-
ми, яка характеризується підвищеною чутливістю навіть до слабких подразників, 
а сильний подразник може спровокувати «ступор», розгубленість. Такі учні ма-
ють напружене внутрішнє життя, надають великого значення всьому, що навколо 
відбувається, досить вразливі, постійно чимось стурбовані. Незначний привід ви-
кликає образу, сльози. Оцінки, раптово поставлені запитання, відповідь біля до-
шки, перевірочні завдання – все це стає приводом для стурбованості, переживань, 
страху.

Темперамент модифікує виховні впливи оточуючого середовища. Такий 
зв’язок проявляється стосовно однієї з характеристик енергетичного рівня пове-
дінки – реактивності.

Високореактивні діти – це ті, хто сильно реагує на невеликі стимули; слаб-
кореактивні – зі слабкою інтенсивністю реакції. У високореактивних учнів часті-
ше виникає підвищена тривожність, знижується працездатність, неадекватний рі-
вень домагань. 

Тривожна дитина живе у стані постійного безпричинного страху, напружен-
ня від думки: «Аби чогось не сталося». Підвищена тривожність робить поведінку 
дитини метушливою, неспокійною, розсіяною. Такий емоційний супровід значно 
зростає в умовах особистої відповідальності за щось і негативно позначається на 
характері, котрий набуває рис невпевненості, заниженої самооцінки, внутрішньо-
го конфлікту між високим рівнем домагань і низькою самооцінкою своїх можли-
востей та успішності. 

Для учнів з підвищеною тривожністю характерне гостре, тривале, болісне ре-
агування на невдачі. Страх невдачі досить сильний й переважає над прагненням 
до успіху. Вони переживають виражену тривогу в ситуаціях публічної перевір-
ки знань, постійно очікують негативного ставлення до себе, негативних оцінок 
з боку батьків, педагогів і ровесників. Сильно виражений страх невідповіднос-
ті очікуванню оточуючих заважає їм адекватно оцінити ситуацію. Ці учні, яким 
важко встигати на рівні класу, впевнені, що одержуючи незадовільні оцінки, вони 
втрачають прихильність вчителя. Працездатність у них низька, перевтома насту-
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пає дуже швидко, що виявляється в неуважності, відволіканні, рухливому неспо-
кої. Вони уникають прямих контактів з учителями, сором’язливі, замкнуті, заго-
стрено реагують на пряме звертання чи вимогу.

Передумовою розвитку підвищеного рівня тривожності є висока чутливість 
(сензитивність) нервової системи, а це не обов’язково виявляється в кожної ди-
тини.

Підвищена тривожність дитини багато в чому залежить від способів спілку-
вання з нею батьків. На думку Е. Г. Ейдеміллера, є висока вірогідність розвитку 
тривожної дитини у тих батьків, які виховують її за типом гіперпротекції (надмір-
на турботливість, безліч обмежень і заборон, постійне смикання). Під пресингом 
суворого контролю дитина втрачає впевненість у собі, поступово втрачає своє 
психологічне здоров’я [13].

Все це дозволяє зробити висновок, що властивості темпераменту, якщо і не є 
джерелом порушення емоційної адаптації, але є суттєвим чинником ризику, який 
не можна ігнорувати.

До соціально-психологічних чинників відносимо негармонійний тип сімей-
ного виховання, несприятливий емоційний мікроклімат у родині, авторитарний 
стиль взаємодії вчителів із учнями.

Особливості типу сімейного виховання.
1. Конфлікт у родині. Дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених пере-

конливо доводять, що для дітей, які зростають у конфліктних сім’ях із дезоргані-
зованими, дисгармонійними стосунками, характерний широкий спектр аномалій 
у психіці. Неблагополучна психологічна атмосфера сім’ї майже завжди викликає 
в дитини емоційно загострені переживання, які вона не може подолати через ві-
кову незрілість психіки. Конфлікти між батьками викликають глибокий внутріш-
ній конфлікт у дитини, який може зумовити розвиток психогенного захворюван-
ня, що зачіпає важливі сфери формування особистості, систему стосунків у сім’ї, 
з однолітками, з іншими дорослими.У роботі О. М. Волкової виділяються декіль-
ка типів неблагополучного сімейного клімату [4].

Перший тип – клімат тривожний. У такій сім’ї мати постійно знаходиться в 
напруженні, боїться різноманітних неприємностей, які загрожують її дитині, над-
мірно оберігає її від уявних небезпек, що створює клімат, насичений негативни-
ми емоціями. Від матері дитині передається почуття невпевненості й страху, вона 
стає залежною, не відважується на самостійні дії, комфортно почуває себе тільки 
в присутності близьких. Зіткнувшись із новим оточенням, дитина чекає й вимагає 
тільки звичної любові до себе, страждає від її нестачі.

У результаті такого виховання діти виростають тривожними, пасивними, ін-
фантильними та слабо адаптованими.

Другий тип – клімат неприйняття. У таких родинах на дитину, на її пережи-
вання не звертають уваги, обмежуються тільки необхідним доглядом, роблять це 
байдуже, або з погано прихованим роздратуванням. На таку ситуацію діти реагу-
ють по-різному: деякі – замикаються, відокремлюються від емоційно холодних 
батьків, намагаються знайти близьку людину серед інших дорослих; інші – зану-
рюються у світ фантазій, вигадуючи собі друзів. Намагаючись сподобатися бать-
кам, дехто підлещується й догоджає, а в разі невдачі починає звертати на себе ува-
гу іншими доступними способами – агресією, грубістю.

Наступний тип неблагополучного сімейного клімату – безсистемний. Без-
ладний, нескоординований підхід до виховання виявляється як контрастне поєд-
нання суворих заборон і обмежень у одного з батьків і дозволяючи-потураючого 
ставлення іншого.

Неблагополучна психологічна атмосфера сім’ї майже завжди викликає в дити-
ни емоційно загострені переживання, які вона не може подолати через вікову не-
зрілість психіки, інтенсивні психотравмуючі впливи або невирішувані обставини.
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На думку І. В. Дубровіної, все це може призвести до дитячих неврозів – пси-
хогенного захворювання, яке зачіпає важливі сфери формування особистості, 
систему стосунків у сім’ї, з однолітками та дорослими [12].

2. Батьківське програмування. Виховання за типом домінуючої гіперпротек-
ції (Е. Г. Ейдеміллер). Тобто сім’я приділяє багато уваги дитині, але одночасно 
позбавляє її самостійності. Формується, за термінологією Е.Берна, «пристосова-
на дитина», яка функціонує за рахунок зниження своєї здатності відчувати, вияв-
ляти цікавість до навколишнього світу, а в найгіршому випадку – за рахунок про-
живання не свого життя [13].

3. Взаємодія за типом «дитина – кумир сім’ї», коли задоволення потреб дити-
ни переважає над задоволенням потреб інших членів сім’ї. 

Наслідком такого типу сімейної взаємодії може стати порушення в розвитку 
емоційної децентрації, здатності сприймати та враховувати у своїй поведінці стан 
і бажання інших людей. 

Ознаки взаємодії вчителя з учнями. 
1. Стиль взаємодії вчителя з учнями. Адекватний стиль спілкування вчителя 

з дітьми, який передбачає прийняття, розуміння й визнання учня, дуже важливий 
у молодшому шкільному віці. Жорстко-авторитарний, відчужений стиль учите-
ля – непродуктивний і викликає порушення психологічного здоров’я, погіршення 
успішності та пізнавальної мотивації учнів. 

Як показали дослідження Н. Ньюкомб, спілкування вчителів з учнями безпо-
середньо впливає на характер переживань школярів, викликає у них емоційне на-
пруження, що проявляється як тривога, страх, пасивність або агресія [11].

Школярі добре розуміють, оцінює учитель їхню діяльність, їхню особистість, 
чи ставить оцінку за певну дію, наприклад, відповідь. Якщо дорослі виражають 
свою невдоволеність дитиною, критикують і карають її, вона починає гостро пе-
реживати свої невдачі в школі. Саме переживання, викликані оцінкою батьків або 
педагога, призводять до неадекватних реакцій учня на свої невдачі. 

Саме стиль спілкування педагога з учнями може сприяти емоційній напрузі, 
ускладнити те, що реальні, а іноді й вигадані труднощі, пов’язані з навчанням у 
школі, дитина почне сприймати як невирішувані. 

2. Протиріччя між вимогами батьків, учителів і можливостями учня, конфлікт-
ними стосунками з однолітками порушують емоційний комфорт дитини.

3. Депривація – наполягання на визнанні, яке виявляється у зниженні само-
оцінки, у появі неадекватних захисних механізмів реагування. Активний варіант 
поведінки проявляється в агресії, а пасивний – у сором’язливості, ліні, апатії, у 
хворобливості.

4. Можливість формування почуття неповноцінності. Якщо дитина сприймає 
результати навчання як єдині критерії власної цінності, то в неї формується обме-
жена ідентичність. За Е. Еріксоном, «Я є тільки те, що я можу робити», така пози-
ція негативно впливає на життєвий сценарій дитини [13].

Висновки. Таким чином, адаптивні порушення емоційної сфери, які мо-
жуть загострюватися в період початкового навчання, пов’язані із впливом низ-
ки індивідуально-психологічних, а саме уроджених, стійких типологічно обу-
мовлених характеристик особистості, це передусім меланхолічний тип темпера-
менту, високий рівень особистісної тривожності. Кожен із перелічених чинни-
ків рідко зустрічається в ізольованому вигляді і, як правило, поєднується з дією 
соціально-психологічних чинників, утворюючи складну структуру-синдром по-
рушення емоційної дезадаптації.

Вчасне виявлення визначених соціально-психологічних чинників дозволить 
прогнозувати виникнення стійкої емоційної дезадаптації, а здійснення цілеспрямо-
ваної психопрофілактичної роботи сприятиме зниженню кількості емоційно деза-
даптованих дітей і гостроти прояву емоційних порушень в учнів початкової школи. 
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Найбільшого ефекту можна досягнути не тільки шляхом впливу на учнів, але й за-
лученням значущих дорослих (батьків, учителів) до профілактичної роботи.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
З НАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В ПРОЦЕСІ 

ОРІЄНТУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ

Розкрито проблему підготовки старшокласників до вибору професії в умовах 
профільного навчання. Проаналізовано теоретичні засади підготовки старшоклас-
ників до вибору професії, уточнено поняття «профорієнтація старшокласників в 
умовах профільного навчання», «вибір професії старшокласниками». Визначено пе-
дагогічні умови підготовки старшокласників до вибору професії в умовах профіль-
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ного навчання: тьюторський супровід підготовки старшокласників до вибору про-
фесії, профільне навчання як основа самостійного вибору професії, управління ви-
бором професії. 

Ключові слова: педагогічні умови, старшокласники, профорієнтація, вибір професії, 
профільне навчання. 

Раскрыта проблема подготовки старшеклассников к выбору профессии в усло-
виях профильного обучения. Проанализированы теоретические принципы подго-
товки старшеклассников к выбору профессии, уточнено понятие «профориентация 
старшеклассников в условиях профильного обучения», «выбор профессии старше-
классниками». Определены педагогические условия подготовки старшеклассников 
к выбору профессии в условиях профильного обучения: тьюторское сопровождение 
подготовки старшеклассников к выбору профессии, профильное обучение как осно-
ва самостоятельного выбора профессии, управление выбором профессии. 

Ключевые слова: педагогические условия, старшеклассники, профориентация, выбор 
профессии, профильное обучение.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими й практичними завданнями. Нова парадигма професійної орієнта-
ції, що базується на особистісно орієнтованому підході, вимагає в процесі вихо-
вання ефективного використання потенційних можливостей учня, спрямованих 
на формування самостійного вибору професії залежно від його індивідуальних 
особливостей. Професійний вибір для старшокласників визначає не тільки май-
бутню професію, але і освітній профіль, від якого залежить успішність у підго-
товці до переходу на наступний освітній ступінь і в цілому – професійну діяль-
ність. Поєднання профорієнтаційної роботи з предметною підготовкою та пере-
хід у старших класах на профільне навчання є завданням для педагогів і керівни-
ків освіти. 

Водночас недосконалість освітньої практики профільного навчання в профе-
сійному супроводі старшокласників потребує створення спеціально організованої 
науково-практичної діяльності з надання психолого-педагогічної допомоги в орі-
єнтуванні старшокласників до вибору професії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 
цієї проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше питань 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Методологічні й те-
оретичні основи професійної орієнтації знайшли своє відображення в досліджен-
нях А. Вояковського, Н. Захарова, Т. Ремех, А. Сазонова, В. Симоненко, В. Си-
нявского, І. Цушко, С. Чистякової, С. Шацького, А. Щербакова, Н. Янцур. Пи-
танням удосконалення системи професійної орієнтації учнів, що забезпечує не-
обхідними знаннями про професії, сприяє умінню оцінювати свої індивідуаль-
ні особливості, присвячені роботи А. Боровського, А. Голомштока, В. Гузєєвої, 
Р. Заболотного, А. Золотаревої, Л. Йовайши, А. Карпова, Є. Климова, В. Остапен-
ко, Т. Потапенко, Н. Пряжникової, Р. Щокіна. Системний підхід щодо професій-
ної інформації школярів виклав Б. Федоришин. Питання формування професійної 
придатності розглядав А. Ростунов. Як цілісний процес С. Чистякова досліджува-
ла підготовку школярів до вибору професії і обґрунтувала концепцію системно-
го підходу до управління профорієнтацією. А. Чернявська виділяє метод індиві-
дуальної профорієнтації як основний і невід’ємний метод роботи з профорієнта-
ції в старших класах. Р. Каверіна звертає увагу на вивчення здібностей школярів, 
які, на її думку, є основою роботи з профорієнтації. А. Голомшток заклав осно-
ви виховної концепції профорієнтації, у контексті якої видатні педагоги і психо-
логи (С. Гришпун, О. Журкіна, Є. Климов, Є. Павлютенков) досліджували різні 
аспекти підготовки школярів до вибору професії. Концептуальні основи органі-
зації роботи з профорієнтації в процесі профільного навчання викладені в робо-
тах Л. Гуцан, Д. Закатнова, О. Коберника, С. Лопатіної, В. Мадзигон, О. Мель-
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ника, В. Моргун, О. Морина, Н. Піддячого, М. Побирченко, М. Пищалківської, 
А. Пищик, Т. Єлькінда. Окремим проблемам профорієнтації присвячені дисерта-
ційні дослідження Р. Гарбич, О. Заніної, М. Коломійця, В. Кравецького, Н. Ма-
тяш, Н. Піддячого, В. Романчука, О. Шишкіної.

Метою даної статті є спроба дослідити педагогічні умови, що забезпечують 
підвищення ефективності підготовки старшокласників до вибору професії в умо-
вах профільного навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів. Аналіз досліджень, присвячених даній проблемі, 
свідчить про важливість свідомого і обґрунтованого вибору майбутньої профе-
сії саме в період навчання в школі. Відсутність необхідних педагогічних умов 
для їх підготовки до здійснення цього вибору обумовлює потребу в активізації 
цього процесу в навчально-виховній роботі школи. Відзначимо, що дана пробле-
ма є однією з актуальних у педагогічній теорії, але залишається недостатньо ви-
вченою.

На основі аналізу й інтеграції різних точок зору (В. Бодров, С. Вершинін, 
Б. Вовков, Ф. Гоноболін, О. Єрьомкіна, М. Захаров, Л. Йоваши, І. Калюжна, 
Л. Кандибович, Є. Климова, В. Крутецький, А. Кухарчук, Н. Левитов, Ю. Леона-
вічус, А. Маркова, Р. Немов, Р. Ніков, М. Пряжников, А. Сазонов, В. Сафін, В. Со-
ловйов, С. Чистякова [1 – 14]) уточнено зміст понять «профорієнтація старшо-
класників в умовах профільного навчання» і «вибір професії старшокласниками». 
Встановлено, що професійна орієнтація старшокласників в умовах профільного 
навчання – це цілеспрямована діяльність щодо підготовки учнів старших класів 
до вибору професійного заняття, відповідно до їх нахилів, інтересів, фізичних та 
інтелектуальних здібностей з урахуванням потреб ринку праці, що здійснюється 
в умовах профільного навчання. Вибір професії старшокласниками – це процес, 
де інтегральна властивість учнів старших класів обумовлена наявністю внутріш-
ніх мотивів, потреб та інтересів до певного виду професійної діяльності на основі 
системного зовнішнього впливу. Результатом такої діяльності повинна стати осо-
бистість випускника, яка сформована до професійного вибору. 

У процесі аналізу сучасних вимог, що висуваються до підготовки старшо-
класників до вибору професії, та дослідження суперечностей у практиці школи  
нами розроблено та теоретично обґрунтовано комплекс педагогічних умов. До та-
ких спеціально організовуваних педагогічних умов відносяться: 

– тьюторський супровід підготовки старшокласників до вибору професії. 
У дослідженні визначено, що тьютор здійснює персональний супровід старших 
учнів у процесі становлення їх професійного вибору. Такий супровід вирізняєть-
ся комплексним характером, захистом інтересів учнів, безперервністю, педаго-
гічністю. Тьюторський супровід старшокласників включає такі напрями: а) під-
готовку до вибору професії (комплексна діагностика інтересів, нахилів і здібнос-
тей); б) розширення знань про зміст професії, ситуацію на ринку праці в процесі 
вибору професії; в) формування мотивів вибору професії; г) оцінку правильнос-
ті вибору професії, уточнення, можливу її корекцію; д) остаточне переконання в 
правильності вибору або в прийнятті нового рішення; 

– профільне навчання як основа самостійного вибору професії. На основі тео-
ретичного аналізу відмічено, що профільне навчання покликане більш повно вра-
ховувати інтереси, нахили і здібності старшокласників. Основне його призначен-
ня полягає в задоволенні соціально-економічних потреб регіону в трудових ре-
сурсах. Формування профільних класів повинно виходити з потреб ринку пра-
ці. Профіль навчання визначається з урахуванням освітніх потреб замовників, ре-
сурсів школи (кадрових, матеріально-технічних, інформаційних), інфраструкту-
ри регіону (соціокультурна, виробнича), перспектив подальшої освіти і життєвих 
планів випускників. Тому вибір старшокласниками майбутньої професії стає ди-
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намічним процесом формування якостей і результатом профільного навчання на 
основі самостійного вибору професії; 

– управління вибором професії. Аналіз наукових джерел свідчить, що управ-
ління процесом профорієнтації направлене на досягнення мети: удосконалення 
професійної підготовки старшокласника відповідно до його можливостей, здіб-
ностей, потреб ринку праці в процесі цілеспрямованої діяльності школи при під-
готовці до вибору професії в умовах профільного навчання. В основі процесу 
управління вибором професії нами розглядаються відношення суб’єкта (соціаль-
ні інститути, що впливають на професійне самовизначення) і об’єкта (професійне 
визначення старшокласника).

На основі виявлених педагогічних умов з урахуванням соціального замов-
лення суспільства і специфіки освітнього процесу ми сконструювали практико-
орієнтовану модель підготовки старшокласників до вибору професії в умовах 
профільного навчання. Її метою стало формування моделі особистості випускни-
ка, що уміє самостійно ухвалювати рішення про вибір професії відповідно до сво-
їх можливостей, здібностей і потреб ринку праці. Мета практико-орієнтованої 
моделі визначає основні завдання: надання допомоги старшокласникам у вибо-
рі профілю навчання і професії; системний вплив на їх свідомість з метою розши-
рення і поглиблення знань про професійну діяльність, професії і вимоги, що ви-
суваються до них. В основу моделі покладено системний і діяльнісний підходи. 

Ефективність виділеного комплексу педагогічних умов, що забезпечує діє-
вість розробленої і обґрунтованої практико-орієнтованної моделі, перевірялася у 
ході дослідно-експериментальної роботи у три етапи. На констатувальному етапі 
здійснювалося: обґрунтування, підбір критеріїв, показників і рівнів готовності до 
вибору професії у старшокласників; визначення їх початкового рівня готовності 
до вибору професії та готовності педагогічного колективу до супроводу зазначе-
ної підготовки; вивчення стану профільного навчання сучасної освітньої системи 
в м. Армянську, м. Красноперекопську і Красноперекопському районі.

У ході проведення констатувального етапу експерименту виділено компонен-
ти, критерії і показники готовності учнів старших класів до вибору професії. Вио-
кремлено такі компоненти: когнітивний, мотиваційно-потребнісний, діяльнісно-
практичний. Когнітивний компонент включає знання наукових основ професій-
ного вибору, способів класифікації професій, формули професії, якій віддаєть-
ся перевага, шляхів реалізації профнамірів і перспектив професійного зростання. 
Мотиваційно-потребнісний компонент припускає усвідомлення своїх професій-
но важливих якостей і їх самооцінку, визначення професійних інтересів і потре-
би в адекватному професійному виборі, а також сформованість системи особис-
тісно і соціально значущих якостей професійного вибору й ідеалу. Діяльнісно-
практичний компонент включає сформованість професійних намірів і їх узго-
дженість з батьками, прояви вольової активності у виборі майбутньої професії, 
уміння здійснювати самоконтроль готовності до професійного вибору. З метою 
успішного управління процесом підготовки старшокласників до самостійного ви-
бору професії визначені його рівні готовності: низький, середній, високий. Ко-
жен із зазначених рівнів наповнений своїм змістом і основними ознаками. Вста-
новлено, що більшість старшокласників мають низький рівень (контрольна група 
(КГ) – 51,76 %, експериментальна група (ЕГ) – 54,12 %). Якісний аналіз результа-
тів діагностичного дослідження указує на те, що у старшокласників не сформова-
но усвідомлений вибір професії. 

Одним із завдань констатувального етапу експерименту було надання оцінки 
готовності педагогічного колективу до здійснення професійного супроводу стар-
шокласників в умовах профільного навчання. Як показали результати анкетуван-
ня, педагоги переоцінюють з деяких питань свою роль. Так, 53,57 % викладачів 
вважають, що вони часто цікавляться уподобаннями й нахилами учнів, щоб допо-
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могти їм у виборі професії. Проте тільки 17,94 % учнів підтверджують це, 20,03 % 
старшокласників отримали поради і отримали допомогу у виборі майбутньої про-
фесії. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про недостатню готовність 
педагогів у цьому процесі.

Для виконання завдання констатувального етапу експерименту, а саме ви-
вчення стану профільного навчання сучасної освітньої системи в м. Армянську, 
м. Красноперекопську і Красноперекопському районі, проведено аналіз і виявле-
но основні особливості профорієнтаційної роботи у регіоні. Так, із 25 шкіл I–III 
ступеня у 18 школах функціонують від одного до п’яти профільних класів. Аналіз 
стану підготовки старшокласників регіону до вибору професії в умовах профіль-
ного навчання свідчить про те, що цей процес носить безсистемний і формальний 
характер, а саме: недостатня кількість у навчальному плані обов’язкових занять 
щодо вибору професії; відсутність діагностики і моніторингу у старшокласників 
рівнів готовності до професійної спрямованості; відсутність кабінетів з профорі-
єнтації. Результати констатувального етапу дослідження дали підстави оцінити 
стан підготовки старшокласників до вибору професії в умовах профільного на-
вчання як такий, що потребує подальшого вдосконалення.

На формувальному етапі експерименту йшла експериментальна перевір-
ка ефективності виділеного комплексу педагогічних умов, що забезпечує діє-
вість розробленої моделі підготовки старшокласників до вибору професії в умо-
вах профільного навчання. Його апробація відбувалася в процесі підготовчого, 
стимулюючо-мотиваційного, операційно-дієвого, змістового етапів.

Роботу на підготовчому етапі було спрямовано на створення необхідних 
умов для проведення дослідно-експериментальної роботи: конкретизовано за-
вдання, визначено і підготовлено тьюторів, зібрано необхідну інформацію про 
учасників, складено план роботи впровадження комплексу педагогічних умов. 
Роль тьюторів у дослідно-експериментальній роботі виконували студенти стар-
ших курсів філії Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гу-
манітарний університет» у м. Армянську за фахом 6.010106 «Соціальна педагогі-
ка», які успішно освоїли дисципліни необхідні для супроводу. 

У ході другого, стимулюючо-мотиваційного етапу, реалізовувалася педа-
гогічна умова – тьюторський супровід підготовки старшокласників до вибору 
професії. На цьому етапі роботу направлено на здійснення умов, які спонукають 
старшокласників до активної діяльності до професійного вибору і формування в 
них позитивної мотивації цієї діяльності. З метою отримання учнями інформа-
ції про індивідуальні якості, роботу тьюторів направлено на аналіз динаміки роз-
витку їх інтересів, нахилів і здібностей, відповідність обраному виду діяльності, 
усвідомлення важливості професійного вибору і підвищення рівневої підготов-
ки. Для цього було організовано індивідуальні й групові професійні консульта-
ції, профорієнтаційні бесіди (наприклад, «Вимоги до професії»), тренінги (напри-
клад, «Моя професія»), створення портфоліо «Мій професійний вибір», ведення 
щоденника власних спостережень «Мій життєвий і професійний вибір», відвіду-
вання учнями днів відчинених дверей у вищих навчальних закладах, тематичні й 
комплексні екскурсії на підприємства, зустрічі старших школярів із випускника-
ми. Введення тьюторського супроводу дозволило сформувати мотиваційну осно-
ву вибору професії та стійкий інтерес до неї, підвищити рівень готовності стар-
шокласників. 

Для перевірки впливу профільного навчання на формування готовності стар-
шокласників до вибору професії, на операційно-дієвому етапі відбувалася реа-
лізація другої педагогічної умови – профільне навчання як основа самостійного 
вибору професії. Для цього в навчально-виховний процес упроваджено програму 
«Вибір професії в умовах профільного навчання», метою якої було надання пе-
дагогічної (тьюторської) допомоги в самостійному професійному виборі. Зміст 
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програми направлено на підготовку випускника, здатного самостійно оволодіти 
знаннями і визначати свій професійний шлях. Ця робота передбачала проведення 
циклу бесід «Вибираємо свій шлях», «Дорога у світ професій», «Ким бути?», «Я у 
світі професій»; інформаційні уроки «Фахівець і його основні обов’язки», «Куди 
піти вчитися», «Освітня карта АР Крим»; тренінги та ігри «Один день з життя», 
«Моя майбутня професія», «Вгадай професію», «Пастки – капкани», «Профе-
сія – спеціальність», «Ланцюжок професій»; перегляд і обговорення телепередач 
«Моя це професія?», «Як визначити формулу своєї майбутньої професії»; диспу-
ти «Професійна кар’єра людини», «Здоров’я і вибір професії»; екскурсії на під-
приємства і в навчальні заклади, відвідування виставок передового досвіду.

Результатом операційно-дієвого етапу стало те, що учні навчилися співвідно-
сити свої пізнавальні інтереси, професійні наміри та інтелектуальні можливості з 
вибраними профілями навчання; складати особисті професійні плани; здійснюва-
ти контроль і самоконтроль у ході вибору професії та профілю навчання.

Реалізація третьої педагогічної умови – управління вибором професії прово-
дилася на змістовому етапі. Мета даного етапу полягала в підборі оптимально-
го методу управління, розробці і здійсненню комплексу заходів, направленого на 
координацію дій педагогічного колективу, батьків і учнів. Ефективним механіз-
мом реалізації підготовки до вибору професії старшокласників з різним рівнем 
готовності став програмно-цільовий метод управління, де планування побудова-
не за логічною схемою «цілі – шляхи – способи – засоби». Постановку цілей пред-
ставлено «Древом цілей», яке включало такі елементи: Ц-0 (загальна мета) – фор-
мування готовності до самостійного вибору професії; Ц-1 (низький рівень) – на-
дання допомоги у виборі сфери майбутньої професійної діяльності й профілю на-
вчання; Ц-2 (середній рівень) – надання старшокласникам допомоги в обґрунту-
ванні своїх професійних намірів; Ц-3 (високий рівень) – надання допомоги учням 
в остаточному і правильному виборі професії. Даний процес націлено на кінцевий 
результат, зв’язок між цілями, завданнями і засобами їх реалізації, об’єднання зу-
силь всіх суб’єктів педагогічного процесу. 

Управління професійною орієнтацією через ці цілі в ЕГ проходило шляхом 
реалізації комплексної програми з цільового формування готовності старшоклас-
ників до вибору професії в умовах профільного навчання, що сприяло перехо-
ду від нижчого рівня до вищого. Така комплексна програма дозволила врахувати 
особливості рівневої підготовки даного процесу. Профорієнтаційна робота здій-
снювалася за планом роботи школи, у якому визначено і встановлено мету, етапи 
її реалізації, виконавці і ресурси. Зміст роботи включав чотири компоненти: орга-
нізаційна робота в школі; робота з педагогічними кадрами; робота з батьками; ро-
бота з учнями. Створена науково-методична система управління профорієнтаці-
єю старшокласників в умовах профільного навчання сприяла підвищенню рівня 
їх готовності до вибору професії і об’єднання зусиль всіх суб’єктів даного проце-
су. По закінченні 10 класу були проведені проміжні контрольні зрізи, що засвід-
чили позитивні зміни.

Для перевірки ефективності виділеного комплексу педагогічних умов прове-
дено контрольний етап, на якому використовували методики, аналогічні конста-
тувальному етапу експерименту. Порівняльні показники рівнів готовності стар-
шокласників до вибору професії експериментальної групи на констатувальному і 
контрольному етапах експерименту подано в табл. 1.

Аналіз результатів, отриманих в експериментальній групі, засвідчує про на-
явність позитивних змін у рівнях готовності старшокласників до вибору профе-
сії. Так, низький рівень знизився з 54,12 % до 24,71 %, середній рівень з 24,71 % 
підвищився до 40,00%, високий рівень підвищився з 21,18 % до 35,29 %. У екс-
периментальній групі на 14,11 % збільшилася кількість учнів старших класів, що 
знаходяться на високому рівні, на 15,29 %, що знаходяться на середньому рівні, 
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при одночасному зменшенні на 29,41 % – на низькому рівні готовності до вибору 
професії. Математичною обробкою результатів експерименту за допомогою кри-
терію незалежності хг Пірсона доведено, що результат дослідження є статистич-
но значущим і підтверджує ефективність запропонованого комплексу педагогіч-
них умов. За розрахунковими даними в експериментальній групі хг (спост.) 〉  хг 
(крит.) і складає хг (спост.) = 9,23 (при хг (крит.) = 5,99, при довірчій вірогіднос-
ті a = 0,05).

Таблиця 1
Рівні готовності старшокласників до вибору професії 

експериментальної та контрольної груп, %

Рівні готовності 
до вибору професії 

Експериментальна група Контрольна група
Констатувальний 

етап
Контрольний 

етап
Констатувальний 

етап
Контрольний 

етап
Високий 21,18 35,29 24,71 24,71
Середній 24,71 40,00 23,53 28,24
Низький 54,12 24,71 51,76 47,05

Отже, отримані дані свідчать про ефективність виявленого комплексу педа-
гогічних умов, що забезпечує дієвість розробленої і обґрунтованої моделі підго-
товки старшокласників до вибору професії в умовах профільного навчання.

Висновки з описаного дослідження та перспективи подальших розвідок у 
даному напрямі. На основі результатів експериментальної перевірки ефективнос-
ті педагогічних умов розроблено методичні рекомендації з удосконалення підго-
товки старшокласників до вибору професії в умовах профільного навчання. Вони 
можуть бути використані класними керівниками, шкільними практичними психо-
логами, соціальними педагогами, працівниками позашкільних установ при робо-
ті з проблеми профорієнтації старшокласників.
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ІЄРАРХІЯ ОСОБИСТІСНИХ ЧИННИКІВ УСПІШНОСТІ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Представлений у статті факторний аналіз показників життєвого успіху дозво-
лив виділити чотири компоненти особистісних чинників успішності життєдіяльнос-
ті. До першої компоненти увійшли смисло-життєві орієнтації, суб’єктивне благопо-
луччя, три глобальних особистісних фактора, психічне здоров’я, задоволеність жит-
тям, ознаки психологічного благополуччя, самоповага та копінг-стратегія, орієнто-
вана на вирішення проблеми. Друга компонента складається з ознак емоційного ін-
телекту. Третя компонента характеризується негативним кореляційним зв’язком зі 
шкалами особистісних розладів та емоційно-фокусованою копінг-стратегією. Чет-
верта компонента об’єднала ознаки соціального інтелекту.

Ключові слова: емоційний інтелект, успішність життєдіяльності, життєві завдання.

Представленный в статье анализ показателей жизненного успеха позво-
лил выделить четыре компоненты личностных факторов успешности жизнедея-
тельности. В состав первой компоненты вошли смысло-жизненные ориентации, 
субъективное благополучие, три глобальных личностных фактора, психическое здо-
ровье, удовлетворенность жизнью, признаки психологического благополучия, са-
моуважение и проблемно-ориентированная копинг-стратегия. Вторая компонента 
состоит из показателей эмоционального интеллекта. Третья компонента характе-
ризуется негативной корреляционной связью со шкалами личностных расстройств 
и эмоционально-ориентированной копинг-стратегией. Четвертая компонента 
объединила признаки социального интеллекта. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, успешность жизнедеятельности, 
жизненные задачи.

Постановка проблеми. Протягом усього ХХ ст. з моменту становлення пси-
хології як самостійної наукової галузі увага дослідників була переважно спрямо-
вана на виявлення різноманітних розладів та негативних станів (патологічної 
тривожності, фобій та інших відхилень від нормального функціонування). Така 
орієнтація була зрозумілою через те, що ХХ ст. характеризувалося двома найруй-
нівнішими світовими війнами, наслідки яких спричинили не тільки матеріальні 
збитки, а й збільшення кількості людей із посттравматичними стресовими розла-
дами. Завдання психологів, як метафорично зазначає засновник позитивної пси-
хології М. Селігман, полягало у доведенні людини від стану «-5» до стану «0» 
(тобто від стану наявності хворобливих виявлень до стану їх відсутності) [12]. 
Проте сьогодні психологи замислилися над тим, як допомогти людині від ней-
трального стану вийти принаймні на рівень «+5». Вчені продовжують влучну ана-
логію, висунену М. Селігманом, щодо виявлення факторів, які сприяють позитив-
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ному функціонуванню людини, її розквіту й суб’єктивному благополуччю. Дослі-
дження ієрархії особистісних факторів, які сприяють успішності життєдіяльнос-
ті особистості, відкриває можливості для застосування отриманих результатів у 
практичних галузях психологічної науки та подальшої теоретичної та емпіричної 
розробки обраної проблематики. 

Вихідні передумови. У психології, простежуючи розвиток людини, вчені 
досить активно застосовують такі категорії, як «життєвий шлях», «життєдіяль-
ність», «життєвий простір», «життєва ситуація», «життєві завдання», що стоять в 
одному смисловому ряду. Засновником вивчення цих категорій є Б. Г. Ананьєв, 
який займався вивченням концепції життєвого шляху. На його думку, життєвий 
шлях людини складається з послідовності подій, які формують її як особистість і 
як суб’єкта діяльності у конкретному культурно-історичному контексті [1]. 

Ідеї «людинознавства» Б. Г. Ананьєва отримали подальший розвиток у пра-
цях вітчизняних вчених К. А. Абульханової-Славської, А. В. Брушлинського, 
В. Н. Дружиніна, Е. Ю. Коржова, С. Д. Максименко, Т. М. Титаренко, В. О. Татен-
ко та інших. Психологи активно досліджують проблеми розвитку особистості як 
суб’єкта життєвого шляху (Б. Г. Ананьєв, К. А. Абульханова та ін.), суб’єктності 
особистості (С. Л. Рубінштейн, А. В. Брушлинський, В. А. Петровський, В. О. Та-
тенко та ін.), самоактуалізації (А. Маслоу, К. Коростильова, Д. О. Леонтьєв та ін.), 
пошуку та набуття смислу життя ( Б.С. Братусь та ін.).

Введення у психологічний тезаурус вищезазначених категорій дозволяє 
сприймати людину як цілісну систему, що знаходиться у постійному розвитку. 

Життєвий успіх особистості доцільно розглядати крізь призму успішнос-
ті розв’язання людиною головних життєвих задач, оскільки їх реалізація чи не-
реалізація, як стверджують дослідники [11], безпосередньо впливає на особис- [11], безпосередньо впливає на особис-, безпосередньо впливає на особис-
тість виконавця, справляє на неї численні й різноманітні впливи, а саме сприяє: 
1) задоволенню життєвоважливих потреб людини; 2) формуванню навичок орга-
нізації і саморегуляції поведінки; 3) розвитку особистості; 4) зміцненню здоров’я 
людини; 5) здійсненню впливу на інших людей; 6) перетворенням у суспільстві. 
Cтруктурно життєві задачі становлять складову життєдіяльності, життєздійснен-
ня особистості – подібно до того, як завдання, цілі, мотиви, дії, операції та резуль-
тати є компонентами діяльності [4].

На підставі узагальнення досліджень, присвячених з’ясуванню аспектів ви-
вчення життєвих задач як одного з конструктів, який повинен зайняти належне 
місце у психологічному життєописанні людини, Е. Л. Носенко та І. Ф. Аршава ви-
окремили такі задачі, що розглядаються дослідниками цієї проблеми як основні:

1) забезпечення суб’єктом життєдіяльності власного суб’єктивного благопо-
луччя;

2) підтримування доброзичливих стосунків з оточуючими як однієї з найваж-
ливіших передумов забезпечення суб’єктивного, психологічного, соціального ви-
дів благополуччя;

3) праця як засіб забезпечення добробуту і здійснення самореалізації особис-
тості;

4) самовдосконалення як засіб повного розкриття особистісного потенціалу. 
У процесі життєвого шляху різні види впливів на особистість так чи інак-

ше спрямовані на розв’язання життєвої задачі. У цьому разі процес її вирішення 
може привести як до прогресивного, так і до регресивного шляху розвитку осо-
бистості, в залежності від засобів розв’язання цього завдання. При цьому постій-
но оновлювані, мінливі та ускладнені життєві завдання є однією із ознак розви-
тку особистості, встановлення внутрішньоособистісних зв’язків та психологічно-
го здоров’я особистості. Розвиток особистості відбувається за допомогою побу-
дови ієрархічно-рівневої структури, на кожному ступені якої знаходиться певна 
життєва задача, сенс якої полягає в інтеграції та гармонізації внутрішньої органі-
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зації особистості. Особливості втілення життєдіяльності людини як реалізації її 
життєвої задачі залежить насамперед від способу її розв’язання. Однак це не про-
сто опосередковане індивідом включення в «суспільну життєдіяльність», а пев-
ний спосіб взаємодії між ним і суспільством, а також вплив цього процесу на спо-
сіб його життєдіяльності. 

Проведений аналіз проблеми життєдіяльності як категорії цілісного сприй-
няття особистості уможливлює висновок щодо доцільності розгляду особистіс-
них чинників, які впливають на успішність вирішення головних життєвих за-
вдань. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування та емпірична перевірка особистіс-
них факторів успішності життєдіяльності людини та визначення ієрархії з точки 
зору впливу на ефективність вирішення головних життєвих завдань. 

Враховуючи мету, висунуто такі завдання:
– на підставі теоретичного аналізу змісту поняття успішності життєдіяльнос-

ті особистості визначити фактори, що впливають на успішність вирішення голов-
них життєвих завдань;

– розробити методологічний підхід та дібрати систему методичних процедур, 
адекватних меті та завданням дослідження;

– емпірично перевірити особистісні чинники успішності вирішення життєвих 
завдань та визначити їх ієрархію щодо впливу на життєдіяльність особистості;

– встановити перспективи подальшої розробки обраної проблематики. 
Обґрунтування методологічного підходу до дослідження особистісних 

чинників успішності життєдіяльності людини. 
Проведений теоретичний аналіз поняття «успішності життєдіяльності» умож-

ливлює виокремлення основних особистісних чинників ефективного розв’язання 
головних життєвих завдань особистості.

Визначення життєвої задачі, як зазначає Б. С. Братусь, здійснюється на най-
вищому рівні структури особистості – особистісно-смисловому, на якому відбу-
вається ухвалення загального смислу життя [2]. Тобто одним з найважливіших 
етапів вирішення тієї чи іншої життєвої задачі є саме її ідентифікація та осмис-
лення, прийняття та вписування її в образ світу людини. У дисертаційному дослі-
дженні О. М. Краснорядцевої [5] продемонстровано, зокрема, що психологічні 
новоутворення загальносистемного рівня, такі як цінності і смисли, виступають 
у якості конструктів, завдяки яким встановлюється відповідність між способом 
життя та образом світу людини. 

Отже, для успішного виконання тієї чи іншої життєвої задачі важливим є пе-
редусім ступінь усвідомлення її особистістю. Стилі постановки і стилі розв’язання 
життєвих завдань можуть бути різними, проте обов’язковою умовою досягнення 
життєвого успіху особистості є смисл її життєвого завдання. Для опанування пев-
них життєвих завдань особистості потрібно розкрити в собі нову грань ідентич-
ності або відмовитися від завдання. У подібних випадках людина керується смис-
лом життєвого завдання для себе і передчуттям своєї потенційності – спромож-
ністю піднятися над собою теперішньою. Крім того, стверджується, що життєві 
задачі вирішуються успішно, якщо має місце суб’єктність особистості по відно-
шенню до життя [8].

С. В. Васьковська, пропонуючи визначення життя, зауважує, що особистість 
не стільки живе, скільки переживає життя, відчуваючи то страхи та тривогу, то 
задоволення та щастя [7]. Таким чином, успішність життєдіяльності окремої лю-
дини навряд чи можна повно оцінити, враховуючи лише об’єктивні показники та 
результати діяльності особистості. Найповніше, на наш погляд, її розкриває саме 
суб’єктивна оцінка її ефективності, задоволеності життям, самореалізацією тощо. 

Т. М. Титаренко визначає вдале життя як таке, що влаштовує, суб’єктивно за-
довольняє людину та визначається тим, як вона оцінює свої можливості, враховує 
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свої обмеження та наскільки адекватно моделює майбутню траєкторію відповід-
но до очікувань оточення та власного потенціалу [9]. Так, схильність людини до 
переживання позитивних емоцій, вміння у разі необхідності контролювати та мо-
дифікувати власні емоційні стани та емоції оточуючих виступають в якості ймо-
вірних детермінант успішності життєдіяльності особистості. 

Кожній особистості притаманне бажання максимальної реалізації своїх мож-
ливостей і задоволення соціальних потреб. Якщо особистість може вільно виявля-
ти і реалізовувати свій потенціал, то вона здорова, гармонійна, знаходиться у ста-
ні психологічного комфорту, який є оптимальним для розвитку творчих здібностей 
(у тому числі може швидко і ефективно розв’язувати нестандартні життєві завдан-
ня). Представники позитивної психології для позначення здоров’я на психологіч-
ному рівні користуються терміном ментальне здоров’я (mental health), що розгляда-mental health), що розгляда- health), що розгляда-health), що розгляда-), що розгляда-
ється як стан здоров’я, що характеризується не тільки відсутністю психічних розла-
дів, а наявністю ознак психологічного, соціального та суб’єктивного благополуччя. 

Як зазначалось вище, одна з провідних життєвих задач реалізується в актив-
ності, спрямованій на виявлення любові до близьких людей і партнерства по від-
ношенню до колег по взаємодії.Успішність реалізації життєвого завдання налаго-
дження доброзичливих стосунків з оточуючими безпосередньо пов’язана з рівнем 
розвитку соціально-емоційних здібностей особистості, її комунікативними нави-
чками, здатністю та бажанням підтримувати близькі та дружні стосунки з оточу-
ючими. 

Згідно до «когнітивно-адаптивною» теорії особистості, авторами якої є Mat-Mat-
thews та �eidner [13], індивідуальний рівень адаптації безпосередньо залежить від 
складності та різноманіття надбаних навичок, а також від упередженості стосов-
но власного рівня вмінь. Робота А. Бандури, присвячена феномену самоефектив-
ності, переконливо демонструє те, як упередження стосовно особистісних вмінь 
може підтримати чи, навпаки, «підірвати» функціонування особистості. З огля-
ду на це важливим етапом успішності вирішення життєвих завдань є, передусім, 
упевненість у власних психологічних ресурсах [10].

Окрім того, вирішення життєвої задачі повинно ґрунтуватися на актуальних 
контекстах та відповідати мінливим умовам середовища. Для ефективного вирі-
шення життєвих задач неприпустимим є постійне застосування одного разу ство-
реного образу (стилю) рішення, необхідною умовою життєвого успіху є відкри-
тість новому досвіду та прагнення діяти нестандартним способом. Н. А. Васильєв 
зауважує, що у разі неуспіху змінюється стратегія вирішення завдання: люди, орі-
єнтовані на психічний стан, під впливом негативних емоцій схильні вирішувати 
завдання послідовно-аналітичним шляхом (що, на думку автора, є менш ефектив-
ним); у суб’єктів, орієнтованих на дію, не виникає переживання негативних емо-
цій, їх стратегія вирішення завдань цілісно-інтуїтивна, спрямована на смисловий 
контекст і загальний задум знаходження рішення [3]. 

На підставі виділених факторів ефективності вирішення життєвих завдань 
була здійснена емпірична перевірка ієрархії особистісних чинників успішнос-
ті життєдіяльності людини. 

Для дослідження ієрархії особистісних чинників успішності життєдіяльності 
особистості було проведено емпіричне дослідження на вибірці 132 молодих лю-
дей у віці від 18 до 35 років.

Дослідження проводилося у декілька етапів. На першому етапі досліджува-
ні пройшли психологічне тестування за обраними показниками успішності вирі-
шення головних життєвих завдань, що уможливило оцінку їх особистісних харак-
теристик. 

На другому етапі емпіричного дослідження за допомогою факторного аналі-
зу (varimax rotation) було виділено п’ять головних компонент особистісних чин-varimax rotation) було виділено п’ять головних компонент особистісних чин- rotation) було виділено п’ять головних компонент особистісних чин-rotation) було виділено п’ять головних компонент особистісних чин-) було виділено п’ять головних компонент особистісних чин-
ників успішності життєдіяльності. 
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Перша компонента «Позитивне функціонування» (табл. 1) пояснює 30 % за-
гальної дисперсії та включає в себе смисло-життєві орієнтації, що характеризу-
ються емоційною насиченістю життя, задоволеністю самореалізацією, локусом 
контролю Я, наявністю мети у житті, а також локусом контролю життя. Це під-
тверджує роль осмисленості та суб’єктної активності у забезпеченні успішного 
вирішення головних життєвих задач особистості. Крім того, до першої компонен-
ти увійшли також показники задоволеності життям, суб’єктивного та психологіч-
ного благополуччя, психічного здоров’я і емоційної стійкості. Тобто, якщо осо-
бистість може вільно виявляти і реалізовувати свій потенціал, то вона здорова, 
гармонійна, знаходиться у стані психологічного комфорту, який є оптимальним 
для швидкого і ефективного розв’язування нестандартних життєвих ситуацій. До 
першої компоненти також увійшла самоповага, а отже, вирішуючи життєві зада-
чі, людині необхідно враховувати свої слабкі та сильні сторони, приймати їх, від-
чувати впевненість у власних можливостях контролювати ситуацію. Це дозволяє 
особистості ефективно реалізувати свій потенціал задля досягнення поставленої 
мети. Стратегія стресоподолання спрямована на вирішення проблемної ситуації, 
що також увійшла до складу першої компоненти, свідчить про те, що задля досяг-
нення життєвого успіху особистості необхідно ідентифікувати проблемну ситуа-
цію та знайти альтернативні варіанти її вирішення. 

До першого фактора також увійшла така риса особистості як сумлінність, що 
забезпечує свідомий контроль з боку суб’єкта за власною поведінкою, дозволяє 
особистості виявляти наполегливість, організованість, самоконтроль при вирі-
шенні складних завдань життєдіяльності. 

Успішність вирішення життєвого завдання, пов’язаного з налагодженням 
дружніх та близьких стосунків з оточуючими, забезпечується такою рисою осо-
бистості як доброзичливість та негативною кореляцією з макіавеллізмом. 

Таблиця 1
Результати факторного аналізу особистісних чинників успішності життєдіяльності

Особистісні чинники успішності життєдіяльності Компонента
1 2 3 4 5

П
оз

ит
ив

не
 ф

ун
кц

іо
ну

ва
нн

я

С
ми

сл
о-

ж
ит

тє
ві

 
ор

іє
нт

ац
ії

Загальний рівень ,776
Емоційна насиченість життя ,768
Задоволеність самореалізацією ,726
Локус контролю Я ,677
Цілі в житті ,598 ,423
Локус контролю життя ,534 ,551

Суб’єктивне благополуччя ,673

Л
ок

ат
ор

 
ве

ли
ко

ї 
п’

ят
ір

ки

Нейротизм ,-629
Сумлінність ,521
Доброзичливість ,436
Відкритість новому досвіду ,456

Макіавеллізм ,-625
Методика оцінки рівня психічного здоров’я 5,585
Задоволеність життям ,,549

П
си

хо
ло

гі
чн

е
бл

аг
оп

ол
уч

чя

Екологічна майстерність ,,527 ,,524
Загальний рівень ,,446 ,667
Особистісне зростання ,,665
Мета у житті .,569
Прийняття себе ,,431 ,,536
Автономність ,,530

Самоповага Ю,483
Копінг-стратегія, орієнтована на вирішення проблеми ,,412
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Друга компонента «Емоційний інтелект» (табл. 2), до якої увійшли компо-
ненти міжособистістісного і внутрішньоособистісного інтелекту, дає уявлення 
про вплив уміння адекватно розпізнавати та оцінювати емоційну інформацію на 
успішність вирішення головних життєвих задач. Так, уміння особистості нала-
штовуватись на активну діяльність, налагоджувати широке коло міжособистіс-
них контактів, підтримувати близькі та дружні стосунки з оточуючими, володіння 
адаптивними механізмами подолання стресових ситуацій на робочому місці слу-
гують підґрунтям для ефективного життєздійснення людини. 

Таблиця 2
Результати факторного аналізу особистісних чинників успішності життєдіяльності

Особистісні чинники успішності життєдіяльності
Компонента

1 2 3 4 5

Ем
оц

ій
ни

й 
ін

те
ле

кт

М
ет

од
ик

а 
оц

ін
-

ки
 Е

І (
ЕМ

ІН
) Управління емоціями оточуючих ,848

Розуміння власних емоцій ,826
Управління власними емоціями ,771

Контроль експресії ,695
Розуміння емоцій оточуючих ,684 ,418

Третя компонента «Схильність до особистісних розладів» (табл. 3) характе-
ризується негативними кореляційними зв’язками з клінічними шкалами, котрі до-
зволяють оцінити рівень нервово-емоційної стійкості, вразливості, ступінь інте-
грації особистісних властивостей та рівень адаптації особистості до соціально-
го середовища. Крім того, до третьої компоненти з негативною кореляцією уві-
йшла копінг-стратегія, орієнтована на емоції, що підтверджує її деструктивний 
характер у забезпеченні життєвого успіху, оскільки емоційно-фокусована орі-
єнтація призводить до симптомів тривожності та депресії. До третього факто-
ра також увійшла оцінка самоконтролю у спілкуванні, що свідчить про важли-
ву роль комунікативних умінь у забезпеченні ефективного функціонування осо-
бистості. 

Таблиця 3
Результати факторного аналізу особистісних чинників успішності життєдіяльності

Особистісні чинники успішності життєдіяльності
Компонента

1 2 3 4 5

Ш
ка

ли
 о

со
би

ст
іс

ни
х 

ро
зл

ад
ів

М
ін

ім
ул

ьт

Шизоїдність ,-825
Іпохондрія ,-812
Істерія ,-806
Психастенія ,-788
Психопатія ,-727
Депресія ,,-560 ,-608
Паранояльність ,-531

Копінг-стратегія орієнтована на емоції ,-420
Оцінка самоконтролю у спілкуванні ,417

Наступний фактор «Соціальний інтелект» (табл. 4) необхідний людині для 
ефективної міжособистісної взаємодії та успішної соціальної адаптації. Соці-
альний інтелект реалізує пізнавальні процеси, пов’язані з відображенням лю-
дини як партнера по спілкуванню та діяльності, а отже є невід’ємною части-
ною забезпечення ефективного вирішення життєвих задач у сфері міжособистіс-
них відносин. 
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Таблиця 4
Результати факторного аналізу особистісних чинників успішності життєдіяльності

Матриця обертальних компонент Компонента

Особистісні чинники успішності життєдіяльності 1 2 3 4 5

С
оц

іа
ль

ни
й 

ін
те

ле
кт

Субтест 2 (здатність до розуміння невербальної інформації)
Субтест 4 (здатність розуміти логіку складних ситуацій взаємодії)

,640
,624

Субтест 3 (здатність розуміти зміст слів у залежності від характеру 
міжособистісної взаємодії) ,474

Субтест 1 (здатність розуміти наслідки поведінки) ,542

Висновки. Успішне виконання особистістю життєвих завдань є умовою ре-
алізації життєвого успіху людини. Результати проведеного дослідження ієрархії 
особистісних чинників успішності життєдіяльності свідчать про провідну роль 
усвідомлення цілей та сенсу власного життя для ефективного вирішення голо-
вних життєвих завдань. 

Важливу роль у забезпеченні життєвого успіху людини відіграє схильність 
обирати такі шляхи реалізації життєвих завдань, які дають змогу підтримувати 
належний рівень психічного здоров’я особистості. 

Оптимальність поставлених життєвих завдань зумовлена впевненістю у влас-
них можливостях їх вирішення а також готовністю людини до діяльності в непе-
редбачуваних стресогенних ситуаціях. Серед стратегій подолання складних ситу-
ацій, за результатами дослідження, найбільш конструктивною виявилась копінг-
стратегія, спрямована на активне подолання проблемної ситуації. 

Внутрішньоособистісний та міжособистісний підвиди інтелекту сприяють 
налаштуванню особистості на активну діяльність, налагодженню широкого кола 
міжособистісних контактів, підтримці близьких та дружніх стосунків із тими, хто 
знаходиться навколо, тобто слугують підґрунтям для ефективного життєствер-
дження людини.

Успішності життєдіяльності заважають особистісні розлади: шизоїдність, 
іпохондрія, істерія, психастенія та ін., а також домінування емоційного реагуван-
ня як стратегії подолання життєвих стресів. 

Напрями подальших досліджень проблеми ми пов’язуємо з аналізом причин 
низької ролі інших компонент, виявлених за результатами факторного аналізу та 
з перевіркою їх ролі на інших вибірках. 
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SUMMАRY
Arshava I., Nosenko E. 

VALIDATING A COMPUTER-BASED TECHNIQUE 
FOR ASSESSING STABILITY TO FAILURE STRESS 

References: 32 sources                   
An upsurge of interest in the implicit personality assessment, currently observed both in 

personality psycho-diagnostics and in experimental studies of social attitudes and prejudices, 
signals the shifting of researchers’ attention from defining between-person personality taxonomy 
to specifying comprehensive within-person processes, the dynamics of which can be captured 
at the level of an individual case. This research examines the possibility of the implicit assess-
ment of the individual’s stability vs. susceptibility to failure stress by comparing the degrees of 
efficacy in the voluntary self-regulation of a computer-simulated information-processing activ-
ity under different conditions (patent of Ukraine № 91842, issued in 2010). By exposing two 
groups of participants (university undergraduates) to processing the information, the scope of 
which exceeds the human short-term memory capacity at one of the stages of the modeled ac-
tivity an unexpected and unavoidable failure is elicited. The participants who retain stability 
of their self-regulation behavior after having been exposed to failure, i.e. who keep processing 
information as effectively as they did prior to failure, are claimed to retain homeostasis and 
thus possess emotional stability. Those, who loose homeostasis after failure and display lower 
standards of self-regulation behavior, are considered to be susceptible to stress. The validity of 
the suggested type of the implicit diagnostics was empirically tested by clustering (K-means al-
gorithm) two samples of the participants on the  properties of their self-regulation behavior and 
testing between-cluster differences by a set of the explicitly assessed variables: Action control 
efficacy (Kuhl, 2001), preferred strategies of Coping with Stressful Situations (Endler, Parker, 
1990),  Purpose-in-Life orientation (a Russian version of the test by Crumbaugh and Maholick, 
modified by D.Leontiev, 1992), Psychological Well-being (Ryff, 1989). Statistically significant 
differences in the properties of the successful vs. unsuccessful modes of self-regulative behavior, 
assessed implicitly with the patented method and in the explicitly assessed personality character-
istics confirmed the prognostic validity of the suggested method.

Key words: personality stability vs. susceptibility to stress, information-processing tech-
nique, self-regulation efficacy, implicit assessment.

Afonina E.

EMOTIONAL MATURITY OF PERSONALITY: 
THE PRACTICAL PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL DIAGNOSIS

References: 16 sources
In the difficult conditions of the contemporary society which are far from being favorable 

to maintain one’s emotional and physical health the problem of development and achievement of 
emotional maturity as a factor of the well-being is getting more significant. Based on the theoretical 
concepts of different scientists who defined the construct of emotional maturity three groups of 
psychological methods for assessing emotional maturity are analyzed. The first group includes the 
methods that are used to assess emotional maturity explicitly and have a theoretical or empirical 
verification. The second group includes the methods that are intended to assess emotional maturity 
as a separate scale complimented by other scales, related to evaluating other aspects of emotionality 
in the structure of the personality. The third group includes the methods in which emotional 
maturity is mentioned in the description of other psychic phenomena, or in the interpretation of 
certain factors (scales). Psychodiagnostic methods studying different parameters depending on the 
theoretical concepts of the authors about the structure and content of the emotional maturity of the 
personality make references to concepts of emotional development, consciousness, cognitive and 
volitional capacities of the personality and the coping strategies the individual prefer to use. The 
problem of developing valid and reliable psychodiagnostic methods of studying emotional maturity 
of the adult personality as a holistic phenomenon still awaits attention and retains its significance.

Key words: emotional maturity, personality, assessing, emotional development, cognitive 
and volitional capacities.
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Barkova D., Nudel V. 

FORMS OF MANIFESTATION OF THE EMOTIONAL SPHERE 
OF A PERSONALITY IN THE CONTEXT OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS 

FORMATION IN JUVENILITY

References: 11 sources
The findings of this research suggest that there are different points of view on the 

interpretation outcomes of emotions experienced in juvenility as appraised by foreign and native 
psychologists. One of the essential questions analyzed in this paper is the role of interpersonal 
relationships in the individual’s life activity. The authors emphasize that juvenility is the age of 
inner power growth of the personality which manifests itself as a sign of the individuality. It was 
demonstrated that one of the most vivid indicants of the efficacy of the relations is the stability of 
emotional manifestations.  To observe the type of correlations between emotions and relations a 
sample of 30 young boys and girls was selected. These participants were assessed with the help 
of the following tests: “the diagnostics of the obstacles in the emotional establishing contacts” 
and “the diagnostics of interpersonal relationships”. The analysis of the research findings proved 
the hypothesis that emotional manifestations are linked to certain relationships in the group. 
It was also found that the most significant obstacles in establishing the emotional contacts are 
the lack of the ability to manage one’s emotions and an inadequate manifestation of emotions. 
The authors state that a more emotionally balanced personality maintains contacts easily with 
surrounding people.

Key words: personality, emotional sphere, juvenility, interpersonal relationships.

Barkova D., Perevertailo M. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF 
TEENAGERS EDUCATED IN THE REGULAR AND BOARDING SECONDARY 

SCHOOLS

References: 11 sources
The analysis of the current state of the problem has allowed to define the role of the type of 

schooling enhancing or, at least, retaining the appropriate level of the psychological health of the 
learners. According to the definition of the author if the paper, psychological health is a condition 
of openness to experience, ability to maintain contacts with internal and external personality’s 
reality and successfully acquire knowledge and skills. 

To define the level of the psychological health the authors have used the following terms: 
individual manifestation of psychological health, the norms of the health, communicative 
competence, personal adaptive potential, moral patterns acquired, etc. The authors have revealed 
in the paper not only the medical backgrounds of investigating the impact of different factors 
on the level of the psychological health of the secondary school learner, but have carried out 
an empirical research and checked their postulates in practice. It was found as a result of the 
research that the problem of psychological health the most significantly arises in the period of 
the formation of the personality that is at the teen age, since this period as is known from the 
theory of the personality development plays a significant role in the consequential outcomes 
and results in certain consequential outcomes in the fundamental psychological structure of the 
personality. To investigate empirically the level of the psychological health achieved by the 
learners in different types of educational establishments a sample of 40 teenagers was chosen 
and the following variables were assessed: the level of the comprehension by the learner of 
the purpose of life, the emotional stability level and moral normativity. The analysis of the 
empirical findings proved the hypothesis that there are no significant differences between 
the levels of adaptability and personal growth among the teenagers grown up and educated 
in different types of schools. The results obtained suggest that the similarity of educational 
conditions are maintained in different types of schools both regular and boarding, and the 
acquired behavior stereotypes, the adequacy of the teenagers’ self-assessment in both groups 
seem to be comparable.

Key words: teenager, psychological health, types of schools.
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Batrachenko I., Blavatska I.  

PSYCHOSEMANTIC DIAGNOSIS OF LIFE ANTICIPATION

References: 12 sources
The importance of understanding the human capacity for understanding and predicting the 

course of events is important in any society and in any time. The paper is aimed at analyzing 
the characteristic features and methodological foundations of the psychosemantic approach to 
investigating anticipation in psychology. The study of the individual’s life anticipation is of 
particular interest since it is done in terms of the system of constructs formed by each individual. 
Psychosemantic research of one’s own life anticipation should follow a scheme, which includes: 
a) detection of a system of constructs chosen by the individuals, and evaluation of the future in 
the context of those constructs; b) studying intercorrelations and (or) subjective probabilistic 
relationships between constructs; c) establishing hierarchical relationships of superordination 
and subordination between the constructs. These intercorrelations and subjective probabilistic 
approaches are defined with the help of the probabilistic differential method complementary.

Key words: life anticipation, psychosemantic diagnosis.

Bogach E.

MORAL CHOICE SITUATIONS IN THE PERIOD OF EARLY YOUTH

References: 12 sources
The paper is aimed at analyzing the approaches to specifying the moral choice situations 

pertinent to the age of early youth. Classification of moral choice situations is postulated to be 
based on the leading types of relationships at the age of early youth, namely: “a high school 
student – an unknown person”, “a high school student – one`s own family”, “a high school 
student – a friend”. The actualization of the age specific requirements on the basis of which the 
boundaries of interaction between the personality and the surrounding world are enriched is 
reflected in the restructuring of the system of relationships “a high school student – an unknown 
person”. The actualization of the contradictory by nature requirements of “detaching” and 
“affiliation” is distinctly traced in the mentioned above examples of moral choice situations, 
which reflects the system of relationships “a high school student – a friend”. Qualitative changes 
in the interaction between students of high school and significant adults caused by the need of 
autonomy and convergence, are reflected in the system of relationships “a high school student – 
one`s own family”.

Key words: a situation of the moral choice, a high school student, an action, moral activity, 
a system of relationships, a moral values conflict, early youth, moral concerns, values, sphere of 
interpersonal communication.

Bunjak N. 

PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF PRONENESS TO CONFLICT BEHAVIOR 
IN THE PERIOD OF STUDENTSHIP

References: 7 sources
The University student is claimed to be one of the most important figure today whо deter-

mines the future of the society and its progressive development and democratic transformations. 
In the difficult conditions of life, characterizing the situation in the country nowadays contem-
porary students are often uncertain about their future and in connection with this, experience 
negative emotional states which might cause intrapersonal conflicts. The contemporary youth 
is characterized nowadays by numerous conflicts in which the development of the age specific 
achievements takes place, namely: self-actualization, self-expression, competition, defending 
one’s own values, attitudes and passions. The paper presents the results of an anonymous survey 
in testing of Ternopil National university students aimed at defining the relationships between 
the frequency of the intrapersonal conflicts experienced by the young people and psychological 
factors causing them. The proneness to the conflict behavior of the personality has been shown 
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to be caused by such psychological characteristics of the individual as the level of self-esteem, 
the level of aggression, anxiety, frustration, rigidity and locus of control. It is postulated in the 
paper that high proneness of the personality to the conflict behavior can be adequately described 
with reference to a set of personality properties which jointly define and enhance the levels of 
conflict. This set of characteristics act as psychological determinants of conflicts. The analysis 
of the survey designed to define the sources of the students’ proneness to the conflict behavior 
shows that the problem requires further theoretical research and empirical studies to obtain a 
more comprehensive picture of the possible causes of proneness to this type of behavior. 

Key words: studentship, conflict behavior, self-esteem, aggression, rigidity, locus of control.

Volkov D., Serdyuk S.

MAJOR PERSONALITY TRAITS OF THE LAW ENFORCEMENT PROFESSIONALS

References: 12 sources
The research was aimed at summing up the specific impact of the activities of the law en-

forcement professionals on their personality traits.
60 students of the Home Affairs University aging up to 25 years were involved as research 

participants whose individual traits were assessed using the appropriate psychodiagnostic inven-
tories.

Personality data were statistically processed and their validity as the indicants of the profes-
sional activities impact on the traits was revealed. The research findings allowed to form a profile 
of the dominant personality characteristics, specific to the law enforcement professional, which 
include: externality, fixedness, excitability, pedantry, extrapunitiveness reflecting emotional in-
stability, intolerance of the stressfull situations and a relatively low level of self-sufficiency.

Thus, the defined traits can be characterized as threat for the normal personality function-
ing and successful fulfillment of the professional duties. The defined individual characteristics 
of the law enforcement professionals suggest the necessity of improving personnel selection and 
the psychological screening of their functioning; taking into account personality factors in the 
promotion to higher positions and in the course of career training; upbringing of the young pro-
fessionals with reference to their individual characteristics. It is planned to use the data obtained 
for the development of the special psychocorrectional programs.

Key words: personality traits, law enforcement professional, self-sufficiency, emotional sta-
bility, intolerance of stress situations.

Zheleznyakova Y. 

LONELINESS IN THE AGE OF ADOLESCENCE AS A SOCIAL 
AND PSYCHOLOGICAL PROBLEM

References: 26 sources
The analysis of the research findings of the contemporary Russian and Ukrainian authors 

shows that there is no consensus in interpreting the nature of loneliness, its origin, specific 
aspects of manifestation in the publications of foreign and native scholars. This allows to outline 
the problem field of the investigation of loneliness as a social and psychological phenomenon.

A teenager acquires social experience in the course of establishing various social relations. 
The development of individualization, weakening of relationships with the primary group, 
intensification of the social mobility within a society and the general instability provoke the 
growth of the subjective loneliness. The number of teenagers suffering from subjective loneliness 
grows in the contemporary society. This feeling, as a rule, leads to deviations in behavior and 
brings about such dangerous consequences as depression, abuse of drugs and alcohol, gambling 
addiction and even suicide attempts. Thus, loneliness results in serious problems. Parental 
neglect and lack of parental support seem to be the main reasons which stimulate the feelings 
of loneliness in teenagers. Positive feedback in the families where teenagers experience the lack 
of parental support is very weak and inadequate, which cause the stagnation of the subsequent 
socialization of teenagers.

Key words: adolescence, loneliness, parental neglect, lack of parental support.
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Zaritskaya V. 

THE LEVEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ACHIEVED BY INDIVIDUALS”

References: 11 sources
The paper is aimed at substantiating the significance of the construct of emotional 

intelligence as integrated personality trait at the present state of society development. The 
authors hypothesized that the activity of the personality and the balance of the individual’s 
behavior depends on the adequacy of the emotional responses to different life situations. Based 
on the research of the problem of the multiple intelligence developed by Howard Gardner, 
James Guilford and Anne Sullivan and others the authors of the paper have investigated some 
specific forms of manifestation of particular type of intelligence and analyzed the significance 
of the ability to manage emotions for the behavior of the individuals. The authors of the paper 
emphasize on the particular role of such aspects of the emotional intelligence as the ability to 
regulate the responses to the objects and situations that people encounter in their life, the ability 
to assess the influence of the emotions by other people the ability to identify the role of emotions 
in human life, the ability to demonstrate emotions appropriately to the situational conditions and 
the ability to control one’s own emotions and recognize the emotions of other people as well as 
the ability to use emotions to achieve goals of life. 

The paper illustrates the role of the level of emotional intelligence in maintaining smooth 
relationships with other people and motivate oneself for achieving the significant goals of one’s own life. 

Key words: emotional intelligence, relationships, individual, goal in life.

Znanetska O.

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE EMOTIONAL BURNOUT 
IN MEDICAL PERSONNEL

References: 14 sources
Theoretical analysis of the emotional burnout phenomenon has shown that despite its 

universal structure manifested by three major stages, the psychological factors causing the syndrome 
are different in various types of the socionomic professions. This paper is aimed at analyzing 
the nature of professional burnout experienced by the medical personnel and manifested in the 
form of vocational maladjustment.  It has been found that the burnout syndrome is a complicated 
psychophysiological phenomenon defined as emotional, mental and physical exhaustion  due to 
long-lasting emotional burden which can be manifested through depression, the feelings of tiredness 
and devastation, lack of energy and enthusiasm, the disability of seeing the positive results of one`s 
own work, the negative attitude towards the patients and life in general. Our empirical data suggest 
that the emotionally exhausted medical professionals become not only indifferent to the sufferings 
of their patients but cynical which threatens their own personality integrity. The specific aspect of 
the burnout of these professionals is that young people seem to be prone to burnout even more than 
the elderly. It can be explained by the dissatisfaction of the young people with their professional 
status, while the elderly people whose professional occupation prospects are more limited feel 
more satisfied with their work and value it. The results of the present research have shown that the 
introverted respondents are disposed to the emotional burnout to greater extent.

Key words: emotional burnout, professional burnout, professional stress in medical 
personnel, emotional burnout syndrome structure; factors, components and symptoms of 
emotional burnout.

Korniyenko V., Nykanorova Yu., Kuleshova T.

INTERNET-ADDICTION AS FACTOR OF THE INTERPERSONAL 
COMMUNICATION DISORDER

References: 6 sources
The paper is aimed at studying psychological characteristics of Internet-addicted individu-

als, which can cause violation of their interpersonal communication and tell negatively on psy-
chological health.
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Theoretical analysis of the problem has shown that Internet-addiction can not only deterio-
rate interpersonal communication but also negatively influence the individual’s personal sphere 
and psychological health.

The results of the empirical research allow making the following conclusion that with the 
increase of the Internet-addiction, the inner undifferentiated states of “for” and “against” one 
are likely to appear.  The higher is the level of the Internet-addiction, the lower the results in the 
“Self-respect” scale are. The group of the Internet-addicted research participants appeared to 
possess in their repertoire of coping strategies “Avoidance” as a dominating strategy.

Key words: Internet addition, interpersonal communication, psychological health, self-re-
spect, coping strategies, avoidance

Nosenko E., Novitskaja I.

PERSONALITY FACTORS OF EFFICACY OF LIE DETECTION 

References: 43 sources
The review of the state-of-the art in defining the personality factors of the successful lie 

detection has shown that even the key researchers in the field like P. Ekman and M. O’Sullivan 
recognize that only the chosen few, referred to by them “wizards”, are capable to consistently 
cope with this exceptionally complicated intellectual activity, the social demand of which is 
high. On the basis of the meta-analysis of the problem and the author’s own empirical data the 
fallowing three basic hypothesis as to the personality characteristic features the efficacious hu-
man lie-detectors are to meet have been formulated.

1. No matter how paradoxically it might sound, the one, capable of lie-detection is expected 
to have a truth bias, positive thinking, stick to the positive values (wisdom, courage, justice, 
humanity etc.), possess agreeableness, as a trait.

2. To successfully detect lies one is to possess high level of fluid-intelligence, logical rea-
soning, a synthetic cognitive style, ambiguity tolerance, openness to a new experience, field-
independence, mindfulness, conscientiousness.

3. Since lying at least a spontaneous one incorporates switching attention between the in-
compatible thinking (inner speech) and outer speech, the liar experience an emotional tension 
which can be better recognized by the person who possesses low anxiety and high level of emo-
tional intelligence.

The above-mentioned postulates were examined on a sample of 60 subjects by the method 
of cluster-analysis (K-means algorithm). The sample was split into 2 opposite clusters by the 
efficacy of lie detection. Infer-cluster differences in the personality traits, assessed by t-test, ap-
peared significant.

Key words: hidden mental imagery, lie detection, personality factors, truth bias, interper-
sonal communication.

Nosenko E., Trulyaev R.

PSYCHOLOGICAL MECHANISM OF A PEDAGOGUE’S POSITIVE VALUES’ 
INFLUENCE ON STUDENTS’ SUBJECTIVE WELL-BEING

References: 10 sources
Among many factors that facilitate the learner’s subjective well-being the phenomenon of 

the teacher’s burnout has been most extensively investigated uptill recently. This study is aimed 
at elucidating the role of the positive values and the “Character strengths” of the teachers, that 
are formed thanks to sticking to the positive values in stimulating the learners’ subjective well-
being. The latter is represented by   two components: the cognitive one (satisfaction with life) 
and the affective one (domination of the positive emotions over the negative ones in the experi-
ence of the learners.

On a representative sample of the secondary school-level learners aging 11-17 years 
(N = 917) and a sample of school teachers aging 25-65 (N = 241) the following hypotheses were 
examined: 1) the higher is the level of the positive values and character strengths of the teachers, 
the higher is the subjective well-being of their students; 2) the mechanisms of the impact of the 
teacher’s positive values and character strengths on the learner’s subjective well-being is medi-
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ated by: a) the positive emotions, the learners experience thanks to the  kindness and tolerance 
of the teachers, sticking to the value of Humanity; b) the high self-esteem level of the learners is 
stimulated by the fairness of the teachers, sticking to the value of justice; c) the social learning 
effect is induced by the positive values of the teachers whose learners follow good examples of 
interpersonal behavior. 

It was found after clustering the teachers (K-means algorithm) into the two opposite clus-
ters, that the teachers with statistically higher levels of the positive values and character strengths 
produce a positive effect on their learners’ subjective well-being assessed by PANAS, Satisfac-
tion with Life Test, Self-esteem measures. Besides, the learner’s values and character strengths 
were found (by ANOVA) to reflect the effect of those of their teachers. 

The important outcome of this research is that the impact of teachers’ positivity on the per-
sonality of the learners appeared to be not only favorable but rather diverse and comprehensive. 

Key words: positive values, character strengths, subjective well-being, pedagogue.

Ostapuk O.

THEORETICAL INVESTIGATIONS OF THE PROBLEM OF FEAR

References: 12 sources
Contemporary stage of research in the sphere of personality is characterized by the growing 

interest to studying emotions. Fear as one of the four basic vital emotions has been extensively 
studied in the number of aspects: the peculiarities of its manifestation in the emotional states of 
an individual; types of personal and social fears; psychological determinants of the origin of fears 
and specific ways of their overcoming; the dynamics of progress of the fear on the three stages of 
its experiencing. Contemporary investigations of the fears experienced by the children of primary 
school, juvenile age and preadult age students are considered to be the most widely investigated. 
Comparatively less investigated is the domain of fears, specific to the period of young-adulthood, 
including their psychological determinants and origin, and ways of their overcoming. This paper 
is specifically aimed at studying psychological peculiarities and social situations entailing the 
development of the fears in the young adulthood. We claim that the emotional states, forms of 
manifestation of fears, psychological determinants and ways of overcoming fears essentially 
change as compared with the previous developmental stages in the period of young adulthood. 
In our opinion it is reasonable to study fear on three stages (according to Chernavskiy A. F.) 
This comprehensive approach to studying fears can be of theoretical significance and can help 
to define the practical ways of correcting and preventing fears in the period of young adulthood.

Key words: young adulthood, fears, forms of manifestation, psychological outcomes, ways 
of overcoming.     

Petrusenko A., Alekseenko S. 

DETERMINANTS OF THE PROFESSIONAL BURNOUT SYNDROME 
OF PEDAGOGUES IN THE PSYCHOLOGICAL HEALTH ASPECT

References: 22 sources
The aim of this paper was to analyze the relationship of the professional burnout syndrome 

of pedagogues and the psychological well-being of the professionals as well as their personal-
ity adaptive resources. The empirical study was carried out using the following inventories: 
“Maslach Burnout Inventory” (Maslach-Jackson) adapted by Vodopianova; “Questionnaire 
Emotional Burnout” (V. V. Boiko); multilevel personal questionnaire “Adaptation-MLOAM” 
(A. G. Maklakov and S. V. Chermjanin); “Psychological Well-Being Scales” (Caroll D. Ryff). 
Mathematical processing of the empirical data was done with help of SPSS v.13.0 program for 
Windows. The experimental investigation carried out on a sample of 40 pedagogues has shown 
that statistically significant negative correlations exist between the level of professional burnout 
and the adaptive personality potential measures as well as between professional burnout level 
and the level of psychological well-being of the pedagogues. Although the correlational data 
obtained in this research do not allow to define the personality determinants of the pedagogues’ 
burn out, they suggest several hypotheses for further research. The first one is about the sense 
of the correlation between the adaptive potential of the personality and the level of burnout: 
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one can expect that a low level of adaptive potential can be one of the determinants of burnout. 
The second hypothesis is that one can expect that the low level psychological well-being can 
cause teachers’ burnout. The last hypotheses can be explicated by mentioning that psychological 
well-being includes several scales: the first of them is the scale of self-acceptance – the level of 
self-acceptance might possibly be a determinant of burnout as well as any other psychological 
well-being scales. The second scale is ability to mountain good relationships with other people. 
So the results of the research confirm a general line of research findings in the field of study-
ing the role of personality factors of the pedagogues burnout and have good new prospects for 
further research.

Key words: professional burnout, pedagogues, psychological health, well-being.

Repkina N.

KHARKIV PSYCHOLOGICAL SCHOOL AND THE SYSTEM 
OF EDUCATION AIMED AT PERSONALITY EVOLUTION

References: 12 sources
Kharkiv psychological school has played an important role in designing an innovative edu-

cational system aimed at stimulating the personality evolution. Solving problems of understand-
ing the fundamentals of sciences becomes the subject of the cognitive activity. At the same time 
it was revealed that the learner’s self-consciousness is being developed and she/he acquires 
capacities of comprehending, meaningful reflection and goal-settings. Then the further develop-
ment of perception, imagination, memory and thinking takes place which obtain reflexive char-
acteristics. The focus here is on memory’s link not to the psychological structure of an action 
but to the processes of the subject’s self-regulation. Since it is reflexive in nature, goal-settings 
engenders mnemic processes of corresponding type. Therefore, the author postulates the leading 
function of memory which turns out not simply to provide retention or the selection and inter-
pretation of the experience, but also to make possible its reflexive organization directly in the 
process of accumulation. The theoretical validity and practical potential of this interpretation of 
memory is confirmed by the material that the author obtained from experimental and mass-scale 
education aimed at developing the schoolchild as a subject of the cognitive activity. It is com-
mon knowledge that the reflexive memory combines in itself the advantages of the involuntary 
and voluntary memory, which is that ideal person’s memory which secrets P. I. �inchenko tried 
to reveal.

Key words: educational system, personality evolution, cognitive activity, memory.

Sokur A., Grisenko N.
INDIVIDUAL SPECIFICITY OF FORGIVENESS 

AS A CHARACTER-STRENGTH IN ADOLESCENCE

References: 21 sources
The phenomenon of forgiveness is interpreted as a human conscious decision to abandon 

negative feelings and improve one’s own state. Forgiveness is also regarded as a decision to 
change one’s life and stop feeling like a victim by having taken a situation under one’s own 
control. The paper analyses the relationship between the concepts of forgiveness and recon- The paper analyses the relationship between the concepts of forgiveness and recon-The paper analyses the relationship between the concepts of forgiveness and recon-
ciliation. The concept of forgiveness is also studied in the context of other, similar in meaning, 
terms. The theoretical data on the role of forgiveness in maintaining physical and mental health 
are presented. The factors that impede the process of forgiving as well as those contributing to 
it are considered. It is hypothesized that there exist certain personal factors which determine the 
manifestation of higher level of forgiveness. On a representative sample of adolescents (N=65) 
is has been shown that there is a lawful relationship between the capacity for forgiveness and 
such personal characteristics as agreeableness, conscientiousness, personal maturity, empathy, 
reflection, courage and hope.

Key words: forgiveness, the capacity for forgiveness, personality traits, physical and mental 
health.
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Tikhonova M.

VIOLATION OF THE EMOTIONAL ADAPTATION 
OF THE PRIMARY SCHOOL FIRST-GRADERS

References: 17 sources
Emotional disadaptation often turns out to be almost unavoidable for the children of the 

primary school age as it is an emotional component in the structure of the adaptive mechanisms 
which dominate at this age. The term “disadaptation” in an elementary school can be interpreted 
as a mental state caused by the emotional stress manifested in the changes of the mechanisms 
of self-regulation which reduce the performance efficacy of cognitive processes causing com-
munication problems. Changes in the conditions of life and activity can cause emotional dis-
turbance in the first-graders. Responses of children to school difficulties in the form of anxiety, 
uncertainty, fear of the teacher, classmates, performing tasks are quite common since there are 
natural and acquired factors that contribute to enhancing one’s emotional state. By the individual 
psychological factors of the emotional sphere we mean the individual characteristics indicative 
of temperament and personal anxiety. The social psychological factors imply the type of the fam-
ily upbringing, the emotional climate in the family, the style of interaction between students and 
teachers and the like. The paper highlights the emotional factors of disadaptation. It elucidates 
the impact of social psychological and individual psychological factors on the emergence of the 
emotional adaptation disorders among children of the primary school age. 

Key words: emotional disadaptation, individual psychological and social psychological fac-
tors of emotional disadaptation.

Turchina L.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF IMPROVING 
VOCATIONAL GUIDANCE OF THE SECONDARY SCHOOL LEAVERS

References: 14 sources
The paper is aimed at singling out the psychological and pedagogical aspects of improving 

vocational guidance offered to the secondary school leavers at the final level of instruction in 
the secondary school providing the so-called profile training. Theoretical principles of defining 
the content of vocational guidance for the senior secondary school students are analyzed in the 
paper and some specific aspects of the organizational efforts necessary for rendering vocational 
assistance for the secondary school leavers are discussed. 

The paper is aimed at substantiation of the approach to the design of a special practically 
guided model for providing psychological vocational guidance to the secondary school learners 
in defining the future professional orientation.

The model is based on the three basic principles of the design. The first one is described as 
the necessity of providing to the learner a tutor’s support in choosing the so-called profile studies 
on the final stage of the secondary school instruction to be able to fit in the future professional 
orientation. The second principle implemented in the model presupposes the analysis of the 
existing concepts and approaches to defining the aspects of the professional guidance in choos-
ing professional sphere of orientation upon the completion of the secondary school instruction. 
There are several aspects incorporated into deciding which profession to choose to concentrate 
on and psychological pre-requisites of successful acquisition of knowledge in certain field of 
professional concentration are taken into account. And the third component of the model is as-
sociated with the realization of complex of pedagogical conditions that positively influence the 
level of readiness of school leavers at the final level of school instruction to make an adequate 
choice of future professional orientation. The vocational model for assisting the school leavers in 
choosing future profession was assessed empirically and different aspects of its appropriateness 
were examined, namely: preparatory, inspiration motivational aspect and operational efficacy 
of the pedagogical conditions preparing the learner for the adequate choice of the professional 
orientations. Specific methodological recommendations have been designed by the author on the 
basis of the results of the pedagogical research carried out for the examining of the adequacy of 
the vocational model described in the paper.
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Key words: pedagogical conditions, senior secondary school learners, vocational guidance, 
choice of profession, profile study.

Chetveryk-Burchak A.  

THE HIERARCHY OF PERSONALITY RESOURCES OF LIFE SUCCESS 

References: 12 sources
The study investigated the hierarchy of the personality determinants of life success, defined 

in terms of the effectiveness of the solution of basic life tasks. A sample of 135 young adults 
(aging 18-35) was tested on the personality variables of the positive and negative functioning. 
The factor analysis (varimax rotation) has yielded four major components. The first component 
referred to as an “effective self-management” is loaded, in the descending order, by the sense-
of-the life variables (.776), characterizing the emotional richness of life, satisfaction with self-
realization, self- management, purpose in life and life-management. Then goes the subjective 
well-being (.673), conscientiousness (.521) and agreeableness (.436), and negative correlations 
with neuroticism (-.639) and machiavellianism as a “Dark Triad” trait (-.625). The first factor also 
includes life satisfaction (.549) and the Mental Health Continuum variable (.585), psychological 
well-being (.446) with Environmental Mastery and Self-Acceptance leading the list), self-esteem 
(.483) and problem-focused coping (.412). The second component, referred to as “Emotional 
Intelligence”, turned out to be loaded with interpersonal and intrapersonal aspects of emotional 
intelligence; the third component referred to as “low proneness to the signs of clinical traits 
and self-monitoring”, appeared to be loaded by negative correlations: with the clinical traits 
(as measured by MMPI), emotion-focused coping strategy and positive correlations with self-
monitoring. And the fourth factor – “Social intelligence” has turned out to be loaded by positive 
correlations with the appropriate indicants of the Guilford and Sullivan Social efficacy scale. 
The results suggest that the sense-of-the life, mental health variables (social, subjective and 
psychological well-being), emotional intelligence, self-esteem and social intelligence play a 
pivotal role in the effective solving of the basic life tasks.  

Key words: personality resources, life success, positive and negative functioning, mental 
health variables, emotional intelligence, self-esteem, social intelligence.
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