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Психологічні особливості органіЗації 
життя сучасними моряками як основа 
їх Психологічного Здоров’я 

Стаття присвячена дослідженню особливостей проблемних си-
туацій та дій з організації життя моряків далекого плавання 
як основи їхнього психологічного здоров’я. Виділені найбільш 
гострі та найменш проблемні для моряків ситуації у житті. 
Показано, що реалізація психологічного здоров’я моряків від-
бувається у кожній із проблемних ситуацій шляхом специфіч-
них для неї дій з організації життя. 
Ключові слова: особистість, здоров’я, психологічне здоров’я, 
проблемні ситуації, дії з організації життя. 

Постановка проблеми. Здоров’я особистості є об’єктом до-
слідження багатьох сучасних галузей знання: педагогіки, еко-
логії, ергономіки, медицини та ін. Але особливого звучання 
набувають саме психологічні аспекти, оскільки концепції пси-
хічного та психологічного здоров’я щільно пов’язані не тільки 
із динамічним станом внутрішнього благополуччя особистості, 
але й з виконанням професійних обов’язків. Не дивлячись на 
те, що Україна є морською державою, дослідження особистості 
та різних аспектів психологічного здоров’я моряків далекого 
плавання є для вітчизняної психологічної науки достатньо но-
вим, але актуальним та своєчасним, оскільки однією з пріо-
ритетних задач сучасної України є відродження вітчизняного 
флоту. Високий ризик роботи, сучасне піратство, постійна віді-
рваність від дому, деприваційні тенденції, фізичні та психо-

© Баринова Л. Я., 2019
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логічні навантаження дозволяють включити моряків у групу 
посиленої психологічної уваги щодо формування особистісних 
проблем. Психологічні особливості особистості моряків дале-
кого плавання представлені нечисленними дослідженнями: 
вивченням відчуття самотності та ізольованості (А. С. Криво-
ротько [4]), уявлень про життєвий час у моряків-судноводіїв 
(Л. П. Єнькова [1]), особливостей працездатності корабельних 
фахівців в екстремальних умовах (М. С. Корольчук [3]). 

Ось чому особливого значення набуває дослідження психо-
логічних особливостей організації моряками власного життя 
як підґрунтя їх психологічного здоров’я. Проте в науці нічого 
не відомо, яким чином здійснюється зв’язок між виразністю 
проблемних ситуацій у житті сучасних моряків та активністю 
їхніх дій з організації життя, та якими є способи класифікації 
цих ситуацій. На наш погляд, вирішення поставлених завдань 
дасть можливість виявити передумови для обґрунтованої адап-
таційної та психокорекційної роботи не тільки із плавальним 
складом, але й з курсантами — майбутніми моряками. 

Мета статті — здійснити емпіричне дослідження деяких 
психологічних особливостей організації життя сучасними мо-
ряками як основи їх психологічного здоров’я. 

Результати дослідження. У контексті даної проблеми 
нами були досліджені особливості домінуючих проблемних си-
туацій та дій з організації життя сучасних моряків далекого 
плавання. Дослідження проводилося на базі крюїнгових ком-
паній міст Одеси та Ізмаїла за допомогою опитувальника «Ви-
вчення дій з організації життя» (ДОЖ) Є. П. Колесникова [2]. 

Під проблемними ситуаціями ми, слідом за Є. П. Колесни-
ковим, у контексті дослідження психологічних особливостей 
особистості сучасних моряків далекого плавання ми розуміє-
мо ситуації, пов’язані з виникненням певних життєвих труд-
нощів; під діями, що організують життя, — активність, яка 
виникає в процесі знаходження проблемних ситуацій життя, 
спрямованих на їх подолання, яке з боку зовнішньої практич-
ної діяльності здійснюється згідно із принципом максимальної 
ефективності, а з боку внутрішньої психічної діяльності — згід-
но із принципом максимального втілення сенсу життя [2]. Саме 
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у балансі між гостротою проблемної ситуації та активністю дій 
з організації життя формується, на нашу думку, психологічне 
здоров’я моряків. Важливо розуміти, що проблемність ситуації 
у житті моряків та дії з її подолання знаходяться у реципрок-
них, взаємозалежних відносинах: поява проблемних ситуацій 
є причиною виникнення організованих дій з їх подолання, тоді 
як активність дій з організації життя сприяє тому, що суб’єкт 
рідше потраплятиме до таких ситуацій, а їх інтенсивність буде 
знижуватися. Тобто саме проблемні ситуації є тією «вихідною 
точкою», яка визначає подальші дії моряків з організації жит-
тя, а рівень виразності проблемних ситуацій непрямим чином 
свідчить про успішність цих дій. 

Розглянемо особливості проблемних ситуацій, з якими сти-
каються моряки далекого плавання. Саме проблемні ситуації є 
тією «вихідною точкою», яка визначає подальші дії з організа-
ції життя. З іншого боку, рівень виразності проблемних ситуа-
цій непрямим чином свідчить про успішність цих дій. 

Описові статистики для показників проблемних ситуацій у 
житті моряків наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Описові статистики, розраховані для показників проблемних 
ситуацій у житті моряків далекого плавання

Шкали M Ме σ А Е
ПС внутрішньосімейних 
стосунків

9,698 9,000 5,550 0,391 0,083

ПС, пов’язані з матеріаль-
ним та соціальним статусом 
суб’єкта

20,792 22,000 4,444 –0,256 –0,684

ПС валеологічної сфери 13,660 13,000 7,736 0,668 0,035
ПС професійної діяльності 17,849 18,000 4,869 0,096 –0,173

Примітка: ПС — проблемні ситуації, М — середнє арифметичне зна-
чення, Ме — медіана, σ — стандартне відхилення, А — асиметрія та 
Е — ексцес. 

За даними, вказаними у таблиці 1, найбільш гострими для 
моряків є ситуації, пов’язані з їхнім матеріальним і соціаль-
ним статусом; за ступенем виразності їм поступалися ситуації 
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професійної діяльності та валеологічної сфери, найменш про-
блемними виявились ситуації, пов’язані із внутрішньосімейни-
ми стосунками. Варто зазначити, що, як видно за показником 
стандартного відхилення, найбільший розкид значень спостері-
гається стосовно сфери здоров’я: у вибірці моряків представле-
ні як суб’єкти, що дуже гостро сприймають проблемні ситуації 
валеологічної сфери, так і ті, для яких ці проблеми не мають 
суттєвого значення. Можна припусти, що це пов’язано з ін-
дивідуальним рівнем фізичного здоров’я, властивого кожному 
моряку. 

Низький рівень проблемності внутрішньосімейних ситуацій, 
який було зазначено моряками, вказує на відносне сімейне бла-
гополуччя, що, відповідно, характеризує позитивний зміст їх 
міжособистісних стосунків із близьким оточенням. Отже ви-
щесказане можна інтерпретувати як протективний чинник 
стосовно психологічного здоров’я моряків далекого плавання, 
адже дефіцит соціальної підтримки, складні сімейні обставини 
та ін. часто стають причинами емоційної дезадаптації та пси-
хічних розладів. 

Розглянемо у контексті дій з організації життя кожну про-
блемну ситуацію у житті моряків далекого плавання. 

Схарактеризуємо параметри організації життя у проблем-
них ситуаціях внутрішньосімейного середовища моряків (та-
блиця 2). 

Найбільш пріоритетними стратегіями моряків є дії з пошу-
ку інформації про проблемну ситуацію та дії з її резюмування; 
діями, до яких найрідше зверталися моряки далекого плаван-
ня, були: дії з адаптації до проблемної ситуації та дії з її емо-
ційно-вольової регуляції. 

Схарактеризуємо параметри організації життя моряків у про-
блемних ситуаціях матеріально-соціальної сфери (таблиця 3). 

Найбільш пріоритетними стратегіями моряків є дезактиву-
ючі вольові дії у проблемній ситуації, дії з резюмування про-
блемної ситуації, а також дії з емоційно-вольової регуляції. 
Серед стратегій, до яких найрідше зверталися моряки, були 
наступні: дії з планування поведінки у проблемній ситуацій та 
дії зі знаходження способів її вирішення. 
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Таблиця 2 

Описові статистики, розраховані для показників дій  
з організації життя в проблемних ситуаціях внутрішньосімейних 

стосунків моряків

Шкали M Ме σ А Е
Дії з пошуку інформації 
про ПС

33,491 35,000 7,077 –1,419 2,067

Дії з планування поведінки 
у ПС

24,057 25,000 10,238 –0,147 –0,685

Дії зі знаходження способів 
вирішення ПС

21,887 20,000 10,833 –0,088 –0,547

Дії з адаптації до ПС 19,528 20,000 8,633 0,239 –0,028
Дії з аксіологічної оцінки 
ПС

23,774 25,000 7,553 –0,079 –0,649

Дії з емоційно-вольової 
регуляції ПС

17,453 15,000 13,719 0,306 –1,316

Дезактивуючі вольові дії 
у ПС

21,415 20,000 10,345 –0,099 –0,839

Дії з резюмування ПС 28,019 30,000 8,801 –0,571 –0,159

Примітка: ПС — проблемні ситуації, М — середнє арифметичне зна-
чення, Ме — медіана, σ — стандартне відхилення, А — асиметрія та 
Е — ексцес. 

При дослідженні дій з організації життя, спрямованих на 
подолання моряками проблемних ситуацій валеологічної сфе-
ри, нами отримані наступні результати (таблиця 4). 

Найбільш виразними у ситуаціях проблем зі станом здоров’я 
є дезактивуючі вольові дії. Також це стосується дій з емоцій-
но-вольової регуляції, зі знаходження способів вирішення про-
блемної ситуації та дій з її аксіологічної оцінки. Рідше всього 
моряки вдавались до дій з резюмування проблемної ситуації та 
пошуку інформації про неї. 

Як було нами зазначено вище, проблемні ситуації валеоло-
гічної сфери найменш гостро сприймаються моряками. Виявля-
ючи вольові та регуляторні дії, вони мобілізують свої ресурси 
на подолання проблем, пов’язаних зі здоров’ям. Проте у досить 
слабкому ступені вони намагаються зашкодити появі цих про-
блем, тобто превентивні дії — резюмування, пошук інформації 
про проблемну ситуацію — відходять на останній план. 
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Таблиця 3 

Описові статистики, розраховані для показників дій  
з організації життя у проблемних ситуаціях матеріально-соціальної 

сфери моряків

Шкали M Ме σ А Е
Дії з пошуку інформації 
про ПС

25,472 25,000 7,513 –0,610 1,268

Дії з планування поведінки 
у ПС

21,132 20,000 10,265 0,186 –0,558

Дії зі знаходження способів 
вирішення ПС

21,698 20,000 9,756 0,262 –0,813

Дії з адаптації до ПС 25,849 25,000 8,437 –0,151 –0,175
Дії з аксіологічної оцінки 
ПС

23,396 20,000 9,748 0,416 –0,763

Дії з емоційно-вольової 
регуляції ПС

26,792 30,000 9,108 –0,568 –0,319

Дезактивуючі вольові дії 
у ПС

29,340 30,000 8,946 –0,530 –0,308

Дії з резюмування ПС 27,170 25,000 7,959 0,123 –0,843

Примітка: ПС — проблемні ситуації, М — середнє арифметичне зна-
чення, Ме — медіана, σ — стандартне відхилення, А — асиметрія та 
Е — ексцес. 

Останніми нами були розраховані описові статистики для 
дій з організації життя, спрямованих на подолання моряками 
проблемних ситуацій професіональної сфери, які наведені у та-
блиці 5. 

Найбільш застосовними діями з організації життя в ситуа-
ціях проблем, пов’язаних з професійною діяльністю моряків, 
є дії з пошуку інформації про ці ситуації, а також дії з їхньої 
аксіологічної оцінки. Рідше всього моряки вдавалися до дій 
з емоційно-вольової регуляції проблемних ситуацій. За дани-
ми різноманітних досліджень стратегій подолання у ситуаціях 
професійної діяльності виявляються наступні дії. В залежнос-
ті від вибору стратегії як певної системи дій, спрямованої на 
подолання (нівелювання чи превентизацію) професійних ри-
зиків, перед суб’єктом завжди розгортається один з біполяр-
них сценаріїв реакції на актуальні ризики — чи то «успішна 
стратегія», яка сприяє досягненню мети, чи то «неуспішна 
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стратегія», що зумовлює невдачу у боротьбі з професійними 
ризиками. 

Таблиця 4 

Описові статистики, розраховані для показників дій з організації 
життя у проблемних ситуаціях валеологічної сфери моряків

Шкали M Ме σ А Е
Дії з пошуку інформації 
про ПС

15,943 15,000 12,538 0,469 –0,903

Дії з планування поведінки 
у ПС

22,453 20,000 7,845 0,229 0,050

Дії зі знаходження спосо-
бів вирішення ПС

25,377 25,000 10,458 –0,191 –0,966

Дії з адаптації до ПС 23,585 20,000 9,531 –0,005 –0,422
Дії з аксіологічної оцінки 
ПС

24,340 25,000 9,663 –0,132 –0,476

Дії з емоційно-вольової 
регуляції ПС

24,906 25,000 10,396 –0,298 –0,744

Дезактивуючі вольові дії 
у ПС

26,981 30,000 10,969 –0,674 –0,243

Дії з резюмування ПС 21,038 20,000 9,825 0,103 –0,297

Примітка: ПС — проблемні ситуації, М — середнє арифметичне зна-
чення, Ме — медіана, σ — стандартне відхилення, А — асиметрія та 
Е — ексцес. 

Наведені дані кореспондують з нашими результатами — мо-
ряки переважно обирають дії, орієнтовані на проблему, аніж 
дії, орієнтовані на емоції. Нормальність розподілу цих пара-
метрів підтверджується тим, що значення асиметрії та ексцесу 
не перевищували критичні значення. Вибірка була найбільш 
гомогенною за параметром «Дії з емоційно-вольової регуляції 
проблемної ситуації», найбільш гетерогенною за параметром 
«Дезактивуючі вольові дії у ПС». Отже можна зробити висно-
вок, що незважаючи на низьку пріоритетність дезактивуючих 
вольових дій, у вибірці присутня суттєва доля тих молодих спе-
ціалістів, хто використовує ці вольові зусилля поряд з іншими 
проблемно-орієнтованими діями. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Та-
ким чином, дослідивши особливості проблемних ситуацій та 



16

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 2 (50)

Таблиця 5 

Описові статистики, розраховані для показників дій з організації 
життя у проблемних ситуаціях професійної діяльності моряків

 Шкали M Ме σ А Е
Дії з пошуку інформації 
про ПС

31,038 30,000 7,261 –0,370 –0,853

Дії з планування поведін-
ки у ПС

26,887 30,000 9,218 –0,387 –0,901

Дії зі знаходження спосо-
бів вирішення ПС

24,528 25,000 7,255 0,282 –0,404

Дії з адаптації до ПС 23,208 20,000 7,934 –0,089 –0,308
Дії з аксіологічної оцінки 
ПС

29,245 30,000 7,584 –0,807 1,003

Дії з емоційно-вольової 
регуляції ПС

16,792 20,000 6,838 –0,312 0,460

Дезактивуючі вольові дії 
у ПС

22,358 20,000 11,936 –0,157 –0,951

Дії з резюмування ПС 24,340 25,000 7,990 0,020 –0,814

Примітка: ПС — проблемні ситуації, М — середнє арифметичне зна-
чення, Ме — медіана, σ — стандартне відхилення, А — асиметрія та 
Е — ексцес. 

дій з організації життя у моряків далекого плавання як основи 
їхнього психологічного здоров’я, можна зробити наступні ви-
сновки. По-перше, найбільш гострими для моряків виявились 
ситуації, пов’язані з їхнім матеріальним і соціальним статусом. 
За ступенем виразності їм поступалися ситуації, які стосували-
ся професійної діяльності та здоров’я. Найменш проблемними 
для моряків виявились ситуації, пов’язані із внутрішньосімей-
ними стосунками. Реалізація психологічного здоров’я відбува-
лася у кожній із проблемних ситуацій шляхом специфічних 
для неї дій з організації життя. В проблемних ситуаціях ма-
теріально-соціальної сфери і професійної сфери переважали 
дії, сфокусовані на оцінці та вирішенні проблеми, тоді як у 
проблемних ситуаціях, пов’язаних зі внутрішньосімейним ото-
ченням та станом здоров’я, переважали дії, сфокусовані на ре-
гуляції емоційного стану. Зокрема у ситуаціях матеріальних 
і соціальних утруднень найбільш пріоритетними стратегіями 
є дії з пошуку інформації про проблемну ситуацію та дії з її 
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резюмування; діями, до яких найрідше зверталися моряки, ви-
ступили дії з адаптації до проблемної ситуації та з емоційно-
вольової регуляції. У ситуаціях внутрішньосімейних проблем 
найбільш пріоритетними стратегіями моряків є дезактивуючі 
вольові дії, дії з резюмування проблемної ситуації та з емо-
ційно-вольової регуляції; найменш пріоритетними: дії з плану-
вання поведінки у проблемній ситуацій та дії зі знаходження 
способів її вирішення. Найбільш виразними діями з організації 
життя у ситуаціях проблем зі станом здоров’я є дезактивуючі 
вольові дії; найменш застосовними є дії з резюмування про-
блемної ситуації та пошуку інформації про неї. Найбільш прі-
оритетними діями з організації життя в ситуаціях проблем, 
пов’язаних з професійною діяльністю у моряків, є дії з пошуку 
інформації про ці ситуації, а також дії з їхньої аксіологічної 
оцінки; найменш застосовними є дії з емоційно-вольової регу-
ляції проблемних ситуацій. 

Перспективи подальшого дослідження полягають у вивченні 
основних психологічних конструктів особистості моряка дале-
кого плавання. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫМИ МОРЯКАМИ КАК ОСНОВА 
ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Статья посвящена исследованию особенностей проблемных ситуа-
ций и действий по организации жизни моряков дальнего плавания 
как основы их психологического здоровья. Выделены наиболее острые 
и наименее проблемные для моряков ситуации в жизни. Показано, что 
реализация психологического здоровья моряков происходит в каждой 
из проблемных ситуаций путем специфических для нее действий по 
организации жизни. 

Ключевые слова: личность, здоровье, психологическое здоровье, 
проблемные ситуации, действия по организации жизни. 
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PSYChOLOGICAL FEATuRES OF ORGANIZATION 
OF LIFE BY MODERN SEAMEN AS BASIS OF ThEIR 
PSYChOLOGICAL hEALTh 

The article is sanctified to research of features of problem situations 
and operating under organization of life of seamen distant swimming as 
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bases of their psychological health. The psychological aspects are of par-
ticular importance, since the concepts of mental and psychological health 
are closely linked not only with the dynamic state of internal well-being 
of the individual, but also with the fulfillment of professional duties. 

Despite the fact that Ukraine is a maritime state, the study of personali-
ty and various aspects of the psychological health of sailing pilots is a novel 
but urgent and timely one for domestic psychological science, since one of 
the priority tasks of modern Ukraine is the revival of the national fleet. 

The most acute for seamen turned out to be situations related to 
their material and social status. By degree of expressiveness, they were 
inferior to situations that concerned professional activities and health. 
The least problematic for seamen was the situation associated with intra-
family relationships. The realization of psychological health took place 
in each of the problematic situations through the actions specific for her 
organization of life. 

In the problematic situations of the material and social sphere and the 
professional sphere, the actions focused on the assessment and solution 
of the problem prevailed, while in the problematic situations connected 
with the family environment and the state of health, the actions focused 
on regulation of the emotional state prevailed. In particular, in situations 
of material and social difficulties, the most priority strategies are actions 
to find information about the problem situation and actions to summarize 
it; the actions that the sailors most often turned to did were action to 
adapt to the problem situation and emotional and volitional regulation. 

In situations of intra-family problems, the most priority strategies of 
seafarers are deactivating volitional actions, actions on summarizing the 
problem situation and with emotional and volitional regulation; the least 
priority: actions for planning behavior in problem situations and action 
to find ways to solve it. The most expressive actions in the organization 
of life in situations of problems with the state of health are deactivat-
ing volitional actions; the least applicable are actions to summarize the 
problem situation and find information about it. 

The most priority actions in the organization of life in situations of 
problems related to the professional activities of seafarers, are actions 
to find information about these situations, as well as actions on their 
axiological assessment; the least applicable are actions of emotional and 
volitional regulation of problem situations. 

Key words: personality, health, psychological health, problem situa-
tions, actions on organization of life. 
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види ПерсПектив сПогадів в автобіографічній 
Пам’яті 

У статті розглянуті сучасні психологічні дослідження видів 
перспектив у структурі спогадів автобіографічної пам’яті, роз-
ділу довготривалої пам’яті. В автобіографічній пам’яті індиві-
да міститься весь особистісно пережитий досвід, закодований у 
вигляді спогадів. У структурі спогадів автобіографічної пам’яті 
виділяються два види перспектив сприйняття подій, що відбу-
ваються: перспектива Поля (Field) і перспектива Спостерігача 
(Observer). Описано специфічні особливості кожної з позицій 
сприйняття, їх вплив на переживання особистого досвіду ін-
дивідом і формування наступних життєвих стратегій. Пред-
ставлені можливості застосування особливостей перспектив у 
психокорекційній роботі з наслідками травмуючих подій. 
Ключові слова: автобіографічна пам’ять (АП), перспектива 
спогадів, перспектива Поля (Field), перспектива Спостерігача 
(Observer). 

Постановка проблеми. Корекційна робота з наслідками не-
гативних і травмуючих подій прямо пов’язана зі спогадами дов-
готривалої пам’яті, її розділу — автобіографічної пам’яті (АП). 
Сучасні емпіричні і теоретичні дослідження особливостей видів 
спогадів в АП продемонстрували і ключову роль перспективи 
сприйняття інформації в структурі автобіографічної пам’яті, і 
її вплив на зміни негативного і травматичного досвіду індиві-
да. Наявність перспективи спогадів в автобіографічній пам’яті 
як такої були відзначені і показані ще піонерами досліджень 
пам’яті Henri & Henri [20] та З. Фройдом [9]. Емпіричний доказ 

© Болотова О. М., 2019
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наявності двох перспектив спогадів в автобіографічній пам’яті 
був отриманий в ключовій роботі Джорджії Нігро і Ульріка 
Нейссера «Point of view in personal Memories» 1983 року [20]. 
Вплив перспективи спогадів на якість спогадів, її вплив на 
сприйняття події індивідом і можливості зміни стану індивіда 
в залежності від перспективи спогадів досліджувалися в кінці 
ХХ — на початку ХХІ століття в роботах вчених U. Neisser, 
G. Nigro, David Rubin, Dorthe Berntsen, Heather МcIsaac, Erich 
Eich, Michaela Esslen, Sibylle Metzler, Roberto Pascual-Marqui, 
Lutz Jancke, Ethan Kross, Ozlem Ayduk, Walter Mishel та ін. 
[10; 15; 16; 19–16]. 

Емпіричні докази і теоретичне обґрунтування наявності двох 
різних перспектив у спогадах продемонстрували особливості 
перспектив у спогадах і вплив перспективи спогадів і мож-
ливість використання її в корекції стану індивіда [16]. Далі 
у статті ми будемо вживати як поняття «спогади» (memories) 
у множині, так і поняття «спогад», (memory) в однині, щоб 
продемонструвати, що у людини є спогади в АП (множина) та 
серед них є один спогад, якості та перспективу якого можна 
досліджувати. 

Дослідження особливостей перспектив сприйняття на віт-
чизняному ґрунті дозволить використання ключових особли-
востей перспектив спогадів у роботі з наслідками травмуючих 
подій, що стало дуже актуальним для населення України після 
2014 року. 

Мета статті — провести теоретичний огляд сучасних 
досліджень в області перспектив спогадів автобіографічної 
пам’яті й описати специфічні особливості кожної з перспектив, 
їх функції та можливості використання в корекційній роботі з 
наслідками травмуючих подій. 

Результати теоретичного дослідження. Зміст ранніх спога-
дів дитинства став об’єктом пильної уваги французьких пси-
хологів Henri & Henri ще наприкінці ХІХ сторіччя, а їх дис-
кусія з З. Фройдом [20] з приводу цих спогадів поклала основу 
для ідеї дослідження відмінностей перспектив у спогадах авто-
біографічній пам’яті. Ранні дитячі спогади З. Фройд вважав 
наслідком подій, що викликали сильні емоції і були надзви-
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чайно значними. У той же час було помічено існування спога-
дів, які нібито зазнали якоїсь переробки і в них індивід бачив 
себе дитиною так як бачив би зовнішній спостерігач цієї події. 
З. Фройд назвав такий тип спогадів покриваючим спогадом [9]. 
Особливості цього другого виду спогадів почали активно дослі-
джуватися тільки в результаті роботи Nigro & Neisser «Point 
of View in Personal Memories» [20], яка стала на сьогоднішній 
день базовою для всіх наступних досліджень автобіографічної 
пам’яті. У роботі описані структурні відмінності двох типів 
спогадів, які були названі перспективою сприйняття інформа-
ції в спогаді. У статті було дано визначення двох можливих 
перспектив у спогадах: спогади автобіографічної пам’яті (АП) 
можуть мати дві різні перспективи: перспектива Поля — Field 
(F) і перспектива Спостерігача — Observer (O): «У деяких спо-
гадах людина, здається, має позицію спостерігача, дивлячись 
на ситуацію з зовнішньої точки зручної позиції і бачачи себе 
«з боку» — це опис перспективи Спостерігача — Observer (O)… 
В інших спогадах сцена з’являється з власної позиції; людина 
має приблизне поле зору, яке є в оригінальній ситуації, і люди-
на не «бачить себе» — це опис перспективи Поля — Field (F)» 
[19, c. 467–468]. Nigro & Neisser ці спогади були вже віднесені 
до спогадів автобіографічної пам’яті. До моменту публікації їх 
роботи в структурі наукового пізнання вже істотно змінилися 
уявлення про пам’ять, що продемонстрував Ульрик Найсер у 
своїй роботі «Пізнання і Реальність», де показав як свій по-
дальший розвиток у другій половині ХХ століття психологія 
отримала з розвитком кібернетичних і комп’ютерних знань. 
Кібернетичні знання, результати використання та створення 
програмного забезпечення для комп’ютера і сформований на 
їх підставі підхід, який переріс в когнітивну психологію, по-
вністю змінили підхід до опису структури і функціонування 
пам’яті [5]. Пам’ять стало можливо змоделювати і описати як 
багатоблокову структуру з механізмами взаємодії як між бло-
ками, так і з іншими структурами психіки. 

Багатоблокова модель пам’яті Річарда Аткінсона і Річарда 
Шіффріна містить три окремі блоки пам’яті: сенсорний ре-
гістр, короткочасна пам’ять і довгострокова пам’ять. У бло-
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ці довготривалої пам’яті були виділені також підрозділи: 
Декларативна пам’ять, яка виділена L. Squire в 1982 році, 
або за іншою назвою — експліцитна пам’ять, яка описана 
A. Richardson- Klavehn & R. Bjork у 1988 році; семантична 
пам’ять була описана M. R. Quillian у 1968 році, епізодична 
пам’ять була описана E. Tulving у 1972 році, автобіографічна 
пам’ять отримала свою назву та була описана A. Robinson у 
1976 році [6]. 

Автобіографічна пам’ять, будучи розділом довготривалої 
пам’яті, зберігає персональні спогади про всі події, особисто 
пережит людиною. Розробники системи SMS — Self-Memory 
System M. Conway і H. Williams визначають автобіографічну 
пам’ять як пам’ять специфічних епізодів, епізодичних спогадів 
і наших концептуальних, значущих і схематичних знань нашо-
го життя, автобіографічних знань [12; 13]. 

В. Нуркова дає таке визначення автобіографічної пам’яті: 
«Автобіографічна пам’ять (АП) визначається як вища мне-
мічна функція, організована за принципом сенсу, що оперує з 
особистісно віднесенним досвідом, яка забезпечує формування 
суб’єктивної історії життя і переживання себе як унікального 
суб’єкта з протяжним в часі життєвим шляхом» [7, с. 3]. 

Організація автобіографічної пам’яті розглядається як ієрар-
хічна структура (Conway M., Pleydell-Pearce C., Williams H.), 
яка представлена на рис. 1 [12; 13]. 

Автобіографічні спогади генеруються в Селф-системі пам’яті 
(Self-Memory System) [12; 13]. Оскільки далі буде часто вико-
ристовуватися поняття «Селф»(Self) та існують особливості ви-
користання його в англомовній літературі взагалі та стосовно 
розділу автобіографічної пам’яті, є певні особливості його пере-
кладу, що викликає певні труднощі його розуміння та вимагає 
тлумачення: 

1. Слово Self має кілька різних перекладів: «сам», «себе», 
«саме», «власне», «особистість». 

2. У теорії автобіографічної пам’яті під Self — селф розу-
міється ієрархія цілей й образи спогадів, згідно з якими ро-
боче селф (working Self) керує базою автобіографічних знань 
[12; 13]. 
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Рис. 1. Організація ієрархічної структури автобіографічної  
пам’яті — Martin Conway and Helen Williams [13] 
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3. Таким чином, ми вважаємо доцільним використовувати 
селф в статті без перекладу і розуміти під ним керуючу части-
ну, яка містить ієрархію цілей особистості і образи спогадів, 
згідно з [12; 13]. 

Наведемо визначення робочого селф: «…набір контролюю-
чих процесів, які координують та модулюють інші обчислю-
вальні відокремлені системи» [12, с. 265]. 

Робоче селф керує такими процесами, як контроль ієрархії 
цілей, контроль концептуального селф та його селф — образ 
(концептуальне селф та селф-образи підтримують важливу вер-
сію селф), та контролює процеси бази автобіографічних знань. 
База автобіографічних знань в свою чергу складається з ав-
тобіографічних знань і епізодичних спогадів. Автобіографічні 
знання організовані ієрархічно: теми — життєчасові періоди — 
головні події (general) — епізодичні спогади, селф — визначні 
спогади [13]. 

Теми (Themes) — небагато (лише кілька) основних тем у 
житті людини: робоча тема, тема відносин, тема сім’ї [13]. 
Життєчасові періоди (Lifetime periods) — містять репрезента-
ції локацій, людей, активності, почуттів та цілей, загальних 
для періоду. Вони дають змогу мати спрямований доступ до 
інших спогадів [13]. Головні події (General Events) — більш 
подійно-специфічні (event-specific), ніж життєчасові періо-
ди, але не так сенсорно-живі, як епізодичні спогади та селф-
визначні спогади [13]. Епізодичні і селф-визначні спогади 
(Episodic memories, Self-defined memories) являють собою 
образи конкретних подій безпосередньо пережитого досвіду. 
Саме вони несуть в собі інформацію про емоції у спогаді і 
про структуру спогадів. У зміні досвіду — спогадів істотну 
роль грають якості спогадів і структура спогадів [1; 2; 3: 10; 
15; 16]. 

Структура спогадів автобіографічної пам’яті визначається в 
першу чергу, перспективою у спогаді. Перспектива у спогаді 
це спосіб особистого сприйняття інформації зі спогаду [20]. Не-
зважаючи на відмінності назв двох перспектив в різних дослі-
дженнях, структурна суть зберігається незмінною, включаючи 
власну позицію Поля і позицію Спостерігача. 
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У таблиці 1 наведені визначення перспективи Поля (F) та 
перспективи Спостерігача (O) в працях різних дослідників. 

Таблиця 1 

Назви для спогадів з перспективою Поля (F), де індивід дивиться 
своїми очима і для спогади з перспективою Спостерігача (О), 

де індивід дивиться на себе збоку, і їх автори 

Перспектива, 
де індивід бачить 
на «власні очі» 

Перспектива, 
де індивід спостерігає 
за собою «зі сторони» 

Автори назв

Дитячий сирий спогад Покриваюча спогада Зігмунд Фройд [9]
Поле — Field Спостеригач — Ob-

server
Д. Нігро, У. Нейссер 
[20]

Перспектива «Я» Перспектива «Спосте-
рігач»

Гриндер Д., Дело-
зье Д. [8: 14]

Мінімальне селф Нарративне Селф Gallagher [15]
Прото-селф (Proto 
self) 

Центр-селф (Core Self) Damasio [15]

Пререфлективне селф 
(Pre-reflective self)

Рефлективне селф 
(Reflective self)

Esslen и др. [15]

Селф — занурене 
(Self-Immerced)

Селф –дистанційоване 
(Self-Distanced) 

Kross и др. [16]

Michaela Esslen та інші підкреслюють відмінності у функці-
ях перспективи F та перспективи O, визначаючи перспективу 
F як пре-рефлективну, та перспективу O, як оцінку селф себе з 
боку і рефлективно [15]. Функцією перспективи F вважається 
відображення об’єктів і інших людей і може бути ще названа 
пре-рефлективною. Функція перспективи О вважається оцін-
кою селф себе збоку і може бути ще названа рефлективною. 

«Суб’єктивна позиція з першої перспективи вважається по-
трібною, щоб взаємодіяти та відображати об’єкти або інших 
людей. Цей аспект свідомості вважається пререфлективним 
і є базисом, на підставі якого з’являється будь-який тип са-
моусвідомлення. На противагу багато дослідженнь про уяву, 
які оцінюють характерні риси прикметників, фокусуються на 
селф як на об’єкті, іншими словами, як на селф, оцінюючим 
себе з третьої перспективи» [15, c. 437]. Пререфлективна по-
зиція за Gallagher ще носить назву «мінімальне селф» (minimal 
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self) [15] — переживання себе як суб’єкта досвіду «тут та зараз», 
що не розтягнуто у часі, та вербальне вираження використовує 
персональний займенник: «Я» (I), який не включає рефлексію 
свідомості. А рефлективне селф — наративне селф — включає 
позицію спостерігача, що вербально виражається займенником 
«мене» (me) [15]. 

Пререфлективне селф і рефлективне селф контролюються 
окремими нейронними мережами: при функціонуванні пре-
рефлективного селф (перспектива F) виявляється залученою 
вентральна префронтальна кора (Ventral MPFC), в той час як 
при функціонуванні рефлективного селф (перспектива O) пра-
цює дорсолатеральна Префронтальна Кора (DMPFC) [15]. Вен-
тральна префронтальна кора залучена в емоційні й афективні 
процеси, в той час як дорсолатеральна префронтальна кора за-
лучена в комплексні когнітивні операції (Drevets and Raichle, 
Kringelbach and Rolls) [15]. 

Нейроанатомічні дослідження вентральної префронтальної 
кори продемонстрували її зв’язок з мигдалеподібним тілом і 
базальними гангліями, які відповідають за емоції та мотива-
цію. Дорсолатеральна кора не має такого сильного зв’язку з 
цими областями і згідно з Ochsner et al. [15] допомагає пере-
уявити інформацію в символічній, беземоційній (emotion-free 
form) формі. 

Це узгоджується з інтерпретацією функцій перспективи F 
та перспективи O за В. Нурковою, яка підкреслює, що пер-
спективи дозволяють індивіду створити спостереження, ін-
терпретацію й оцінку себе як об’єкта, що дозволяє одночасно 
мати і суб’єктивну оцінку (перспектива F) і об’єктивну (пер-
спектива O). Функція перспективи О може бути описана як 
можливі труднощі з верифікацією автобіографічного матеріа-
лу і необхідність його інтерпретації (спогади F / O перспек-
тиви — миготливі спогади (blinking memories)) [7]. Симво-
лічна, беземоційна форма являє собою модель події. Модель 
структурно відображає характеристики об’єкта (властивості, 
взаємозв’язки, структурні і функціональні параметри) істотні 
для будь-якого дослідження. Модель являє собою спрощений 
варіант об’єкта і створюється в будь-якій сфері для точного ро-
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зуміння функціонування об’єкта для досягнення ним будь-якої 
цiлі [4]. Функція спрощення події та подання її в символічній 
формі дозволяє допомогти індивіду точніше розуміти схему по-
дій в спогаді. Відсутність емоцій дозволяє точніше оцінити те, 
що відбувається. Це пояснює той факт, що в основному саме 
негативні події в дослідженнях виявляються структурно зміне-
ні до перспективи Спостерігача — індивід структурує складну 
подію. 

У таблиці 2 наведені відмінності спогаду перспективи F та 
перспективи O. 

Таблиця 2 

Особливості та відмінності спогад перспективи F та спогад 
перспективи О

 Спогади перспективи F Спогади перспективи O
1 Можлива первинність Можлива вторинність 
2 Бачить на «власні очі» Бачить себе «зі сторони»
3 Усвідомлення світу з будь-чиєї 

перспективи
Усвідомлення будь-чиєї пер-
спективи світу

4 Селф як суб’єкт Селф як об’єкт
5 Більш деталізовано Більш спрощено 
6 Відсутність точки спостеріган-

ня (Vantage Point)
Наявність точки спостерігання 
(Vantage Point)

7 Негайний досвід  Безперервний досвід 
8 Час «тут та зараз» Часовий континуум — минуле, 

тепер — майбутнє 
9 Переживання емоцій події Емоційна регуляція 
10 Висока емоційність Низка емоційність
11 Підвищення негативного збу-

дження 
Зниження негативного збу-
дження

12 Слабке переживання особистих 
змін 

Посилене переживання особис-
тих змін 

13 Я (I) Мене (Me)
14 Фокус «що?» Фокус «чому ?»
15 Румінативна обробка (rumina-

tive processing)
Рефлективна обробка (Reflec-
tive processing)

16 Автоматичне вмикання захис-
тів

Вмикання абстрактного ана-
лизу 

17 Вентральна префронтальна 
кора (Ventral MPFC)

Дорсолатеральна префронталь-
на кора (Dorsal MPFC)
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При цьому пункти 1–6 — описують різницю в структурі спо-
гадів щодо перспектив, пункти 7 і 8 — зміни часу у зв’язку 
з перспективами, пункти 9–12 — зміну емоційності спогадів 
щодо перспектив, пункти 13 і 14 — лінгвістичні зміни у пер-
спективах, 15 і 16 — способи обробки інформації при різних 
перспективах і пункт 17 — області активації мозку при різних 
перспективах. 

У спогадах перспективи F та перспективи O була проде-
монстрована Vantage Point — зручна точка спостерігання 
(vantage — зручна позиція (англ.) [17; 18; 19; 21]. Для стислос-
ті назвем її точка спостерігання. 

Vantage Point — точка спостерігання концептуалізується 
як когнітивна стратегія, яка використовується під час спогадів 
епізодичних спогадів (Robinson and Swanson, Mc Isaac and Eich) 
[21]. 

Точка спостерігання у спогадах може перебувати в межах 
самого тіла людини або переміщатися в позицію спостережен-
ня (Robinson and Swanson) [21]. У виборі точки спостерігання 
беруть участь декілька факторів: час події — частіше перспек-
тива O знаходиться у подіях, віддалених до більш далекого ми-
нулого [20; 21]; самосвідомий вибір індивідами їх соціальних 
взаємодій, уникання загроз особистості (наприклад, публічні 
презентації) [20; 21]. Перспектива F використовується у спо-
гадах високої значущої афективної залученості, гнів або жах 
[21]. 

Існує можливість конструювати точку спостерігання з пер-
спективи O з різних місць всередині спогадів [17]. При цьому 
деякі локації точки спостерігання у спогадах використовують 
частіше, ніж інші: перед — частіше, ніж позаду, поруч — час-
тіше, ніж далі, дуже рідко використовується локація нижче 
рівня очей. Локація, з якою конструюється перспектива О, 
залежить від подій у відповідній манері. Просторові характе-
ристики точки спостерігання 3-ї перспективи у спогаді (Four 
Spatial Dimensions) [21]: 1) Дистанція; 2) Розташування попе-
реду або позаду себе або у площині тіла, що проходить справа 
від людини; 3) Висота; 4) Розташування зліва або справа від 
індивіду або з площини тіла, що проходить прямо перед тілом 
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людини у спогаді. Перспектива O може бути трактована ще як 
мультирозмірний простір іншого буття (multidimensional space 
of another being), що може також сприйматися як спостережен-
ня очима іншої людини [11]. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Історія 
розвитку напрямку, аналіз теоретичних підходів і зв’язків з 
ними емпіричних результатів демонструє нам можливу наяв-
ність механізму, частиною якого є перспектива спостерігача. 
Розвиток свідомого використання перспективи Спостерігача ін-
дивідом дозволить створити свідому систему саморегуляції й 
ефективного прийняття рішення. Необхідно подальше вивчен-
ня феномена перспективи Спостерігача спогадів автобіографіч-
ної пам’яті та її зв’язку з іншими психологічними процесами 
регуляції стану людини: резільєнтності, адаптивності, саморе-
гуляції, самосвідомості. 
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ВИДЫ ПЕРСПЕКТИВ ВОСПОМИНАНИЙ 
В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

В статье рассмотрены современные психологические исследования 
видов перспектив в структуре воспоминания автобиографической па-
мяти, раздела долговременной памяти. В автобиографической памяти 
индивида содержится весь личностно пережитый опыт, закодирован-
ный в виде воспоминаний. В структуре воспоминаний автобиографи-
ческой памяти выделяются два вида перспектив восприятия происхо-
дящих событий: перспектива Поле (Field) и перспектива Наблюдатель 
(Observer). Описаны специфические особенности каждой из позиций 
восприятия, их влияние на переживание личного опыта индивидом 
и формирование последующих жизненных стратегий. Представлены 
возможности применения особенностей перспектив в психокоррекци-
онной работе с последствиями травмирующих событий. 

Ключевые слова: автобиографическая память (АП), перспектива 
воспоминания, перспектива Поля (Field), перспектива Наблюдателя 
(Observer). 
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TYPES OF MEMORIAL PERSPECTIVES IN 
AuTOBIOGRAPhICAL MEMORY 

The aim of the present article was to show the results of theoreti-
cal analysis of modern studies about two types of perspective in auto-
biographical personal memories. Autobiographical Memory of a person 
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contains all memories about events having lived through by oneself per-
sonally. Exactly these memories become decisive and supportive for iden-
tification of a person, personal goals and strategies for theirs achieve-
ment, self-esteem management, emotional control and personal life- path 
development. The structure of the memory itself plays significant role 
in the above mentioned strategies, where two perspectives of a memory 
perception are stood out: Field perspective and Observer perspective. In 
memories with Field perspective a person sees the memory of event by 
one’s own eyes and lives through those emotions having felt in the mo-
ment of event directly while in the memories with Observer perspective 
a person has possibility to watch oneself from an external vantage point 
«from the outside». Depending on the use of the perspective type differ-
ent characteristics of the memory are available to a person and differ-
ent perspectives allow to apply a memory for different cognitive goals 
and not only, moreover the studies demonstrate different activities in 
brain areas, depending on the use of perspective type. One of the most 
important distinction feature of perspectives these are real (Field per-
spective) and reduced (Observer perspective) emotional re-experiencing 
in the event. The memory with Observer perspective gives to a person 
significant preferences in analysis of the situation due to the emotional 
reducing. This gives possibility to use Observer perspective in the cor-
rection of negative and traumatic memories. The article emphasizes for 
further investigation of the autobiographical memory perspectives and 
their potential important role in the correction of negative and traumatic 
events consequences. 

Key words: autobiographical memory, perspective of a memory, Field 
perspective, Observer perspective 
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Психологические и временные асПекты ранней 
диагностики, ПрогноЗирования, коррекции и 
Профилактики Психосоматических нарушений 

В статье представлен анализ темпераментальные и темпораль-
ных характеристик острого проявления психосоматических 
расстройств.
Выявлено наличие существования четкой дифференциации 
времени проявления нарушения, его течения и формирования 
в зависимости от индивидуально-типологических особенностей 
субъекта.
Система управления здоровьем должна включать совокупность 
элементов различной природы, предназначенных для стабили-
зации функциональных параметров организма при различных 
стрессовых ситуациях с формированием и развитием адаптив-
ных путей стабилизации психосоматических состояний.
Конечной целью применения теории управления здоровьем яв-
ляется согласованность средств коррекционного воздействия и 
состояния человека, оптимизация алгоритма восстановления 
параметров до физиологической нормы и организация эффек-
тивного функционирования системы управления коррекцион-
ного воздействия. Поэтому, данное исследование требует своих 
дальнейших разработок.
Ключевые слова: темпераментальные и темпоральные харак-
теристики; катастрофа системы управления здоровьем; функ-
циональные параметры системы; интегральный параметр.

Постановка проблемы. Здоровье человека, его сохранение, 
прогнозирование и профилактика различных заболеваний вол-
новали человека всегда. 

© Бондаревич С. М., 2019



36

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 2 (50)

Однако недостаточно просто сохранить свое здоровье, быть 
активным, трудоспособным в течение длительного времени. 
Возникает необходимость гарантированно безопасного состоя-
ния своего здоровья. 

Это означает, что суть рассматриваемой проблемы за-
ключается в запросе практики — необходимости разработ-
ки теории управления здоровьем. Это позволяет выделить 
ряд управляемых параметров состояния здоровья — болез-
ни (планирование системы), выделить отклонения от нормы 
(анализ и синтез системы) и благодаря проведению корректи-
рующего воздействия на систему организма (управление си-
стемой) в заданное состояние добиться желаемого результата 
(управляемая система), таким образом можно управлять си-
стемой (система управления) или здоровьем с учетом темпе-
раментальных и темпоральных особенностей человеческого 
организма. 

Актуальность проблемы заключается в необходимости прак-
тики разработки ранней диагностики психосоматических на-
рушений, позволяющих в дальнейшем разработать оптималь-
ные подходы к прогнозированию и, следовательно, коррекции 
и профилактике различных психосоматических расстройств с 
учетом индивидуально-психологических и временных особен-
ностей субъекта. 

Анализ состояния проблемы по литературным источникам. 
Анализ литературных источников показывает, что на сегодня 
такие понятия как норма — патология и/или здоровье — бо-
лезнь не имеют своих четких, однозначных формулировок [1–
2; 4, с. 36–47]. 

Как считают ученые, организм человека представляет не-
линейную систему, обладающую свойствами самооганизации 
и, следовательно, к нему необходимо подходить с точки зре-
ния понимания законов нелинейности, самоорганизации, само-
управления [3; 8, с. 77–79; 15]. 

По определению [8, с. 77–79], организм/среда/система вы-
ступает как нелинейный природный сверхсложный синергети-
ческий объект/среда/система, обладающий двойственностью 
своего проявления — живого и неживого (идеального-духовно-
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го), множественностью проявления своих функций — живого, 
неживого, виртуального. 

Как считают [2; 5; 7; 9; 10; 13; 14], именно теория систем 
рассматривает управляемую систему не автономно, а в ее взаи-
мосвязи с окружающей средой и исследует методы адаптации 
системы к изменяющимся внешним условиям. 

Развитием теории систем является метод анализа ситуа-
ций, изучающий в первую очередь те факторы внешнего воз-
действия, которые влияют на эффективность работы системы. 
[5–7; 10–13]. Как считают [5; 6; 13–14], любая система, разви-
ваясь, проходит этапы перестройки, резкого изменения, во вре-
мя которых происходит перегруппировка сил, переустройство 
равновесия. Любая деятельность требует предвидения, плани-
рования целей, их изменения при нестабильности внешней сре-
ды [7; 14]. 

По мнению [9], теория катастроф является одной из частей 
более общей математической теории — качественной теории 
сложных нелинейных систем. Катастрофами называются скач-
кообразные изменения, возникающие в виде внезапного и бы-
строго ответа системы на плавное изменение внешних условий, 
рывок, способный изменить всю жизнь. Схема применения 
теории катастроф описывается при помощи некоторого числа 
управляющих и внутренних параметров. Их точное знание, 
как считает [9], определяет и точность «предсказания». 

Автором [11; 12] дано определение катастрофы управления 
как катастрофы системы управления процессом, когда управ-
ляющего воздействия недостаточно для приведения параметров 
состояния в заданные пределы. Однако авторами недостаточно 
отражены временные особенности развития самой системы как 
живого организма. 

Как считает автор [14], любая система, развиваясь, прохо-
дит этапы перестройки, во время которых происходит пере-
группировка сил, переустройство равновесия. Данные этапы 
характеризуются временным преобладанием одной из сил, что 
приводит к хаосу, разрушающему предыдущие структуры; а 
затем происходит гармонизация, равновесие восстанавливает-
ся, но уже в новом, качественно ином состоянии [14]. 
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По данным Ананьева Б. Г., Артыкова Т. А., Молчано-
ва Ю. Б., Войтенко В. А., Павлова И. П., Фресса П., Лисенко-
вой В. П. и др., природа времени, к которой относят условные 
реакции на время, относящиеся к первой сигнальной системе, 
сохраняют свое значение в жизни человека и соответствуют 
определенным биологическим образованиям. Эти биологиче-
ские образования или основа объясняют индивидуальные раз-
личия между людьми [1–4; 15; 16]. 

Однако сама проблема развертки во времени заболеваемо-
сти, и, следовательно, вопросы прогнозирования и профилак-
тики авторами не рассматривается. 

Б. И. Цуканов (1989, 2000) определил, что каждый отдель-
ный индивид имеет свою собственную, врожденную, постоян-
ную единицу времени и является одним из объективных по-
казателей динамических свойств психики — темперамента. Им 
были выделены четыре типа темперамента, получившие назва-
ние «τ-типы», а также выделен пятый, средний тип темпера-
мента — равновесный [15]. 

На основании анализа группы сердечно-сосудистых заболе-
ваний автор показал, что каждый тип темперамента предрас-
положен болеть своими соматическими заболеваниями на осно-
вании «locus minoris resistentiae», а временные особенности их 
проявления зависят от собственного биологического времени 
индивида [15]. 

Однако темпераментальные и темпоральные характеристики 
группы психосоматических расстройств урологического профи-
ля автором не рассмотрены. 

Цель исследования — на основе анализа индивидуально-
психологических и временных особенностей субъектов разра-
ботать подходы ранней диагностики, прогнозирования, коррек-
ции и профилактики психосоматических нарушений. 

Методы исследования: субъективные и объективные методы 
исследования психофизиологических параметров: клинические 
и функциональные исследования, осмотр, опрос, беседа, интер-
вью; методика определения свойств темперамента (тест Айзен-
ка Г.); методика хронометрирования методом воспроизведения 
коротких интервалов времени (Цуканов Б. И., 2000). 
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Результаты исследования. Исследовательская работа прово-
дилась на базе Городской консультативной хозрасчетной поли-
клиники города Одессы. 

Под нашим наблюдением находились 387 человек. 
Подробный структурный анализ возрастных параметров 

представлен такими показателями: от 22(-2) до 35 лет — 194 че-
ловека (50 %); от 36 до 50 лет — 108 человек (28 %); от 51 года 
и старше — 85 человек (22 %) (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение исследуемых групп по возрасту

Исследуемые показатели 
(возраст — лет)

Количественные показатели (n и %)
n  %

22(-2) — 35 194 50,0
36–50 108 28,0
51 и старше  85 22,0
всего 387 100,0

Разделение субъектов по гендерному признаку представле-
но следующим образом: мужчины составили — 303 человека 
(78,3 %); женщины — 84 человека (21,7 %). 

Проведенный анализ параметров экстраверсия — интро-
версия и нейротизм — стабильность, выявил группу индиви-
дов с показателями экстраверсия — интроверсия в пределах 
12±2 и нейротизм — стабильность 12±2 в количестве 251 
(64,9 %) человек, которая была отнесена нами к равновес-
ному типу темперамента. Следовательно, среди исследуемых 
лиц преобладают лица именно равновесного типа темпера-
мента. 

Также установлено, что существует количественное преоб-
ладание индивидов с интровертированно направленным типом 
темперамента над экстравертированным. 

В результате изучения темпераментальных особенностей 
было выявлено, что временные параметры колеблются в опре-
деленных пределах собственной единицы времени, равной от 
0,86 до 0,94 сек. 

Это означает, что по результатам хронометрирования и вы-
деления собственной единицы времени наибольшая группа лиц 
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принадлежит к равновесному типу темперамента с показателя-
ми собственной единицы времени, равной 0,9 сек. 

Структурный анализ временных параметров позволил опре-
делить, что параметры собственной единицы времени в преде-
лах — 0,9 сек были выявлены у 251 человека, и составляют 
64,9 %, эти индивиды составили группу лиц с равновесным 
типом темперамента; субъекты с показателями, равными от 
0,91 до 0,94 сек, что было выявлено у 54 человек (14,0 %), 
составили группу лиц с меланхолоидной направленностью 
темперамента; субъекты с показателями собственной единицы 
времени, равными от 0,86 до 0,89 сек, что было выявлено у 
34 человек (8,9 %), составили группу лиц с сангвиноидной на-
правленностью темперамента; субъекты с показателями от 0,7 
до 0,79 сек, что было выявлено у 20 человек (5,1 %), состави-
ли группу лиц с холероидной направленностью темперамента; 
индивиды с показателями собственной единицы времени рав-
ной — 1,1 сек, что выявлено у 28 человек (7,1 %), отнесены 
к субъектам с флегматоидной направленностью темперамента 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Анализ данных темпераментальных особенностей субъектов 
на основании их индивидуально-типологической направленности

Индивидуально-типоло-
гические характеристики 

(соотношение экстра- и ин-
тровертности; нейротизма — 

стабильности)

Количество обследованных субъектов 
(n и %) отнесенных к соответствующей 

темпераментальной направленности

n  %

Холероиды (экстравертная 
направленность)

20 5,1

Сангвиноиды (экстравертная 
направленность)

34 8,9

Равновесный тип 251 64,9
Меланхолоиды (интроверт-
ная направленность)

54 14,0

Флегматоиды (интровертная 
направленность)

28 7,1

Всего 387 100,0
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Сравнительный анализ темпераментальных характеристик 
и результатов хронометрирования показал, что полученные 
данные собственной единицы времени — темпоральная харак-
теристика совпадают с данными по параметрам экстраверсия-
интроверсия и нейротизм — стабильность. 

Сравнительный анализ данных анамнеза, течения и нача-
ла развития психосоматических нарушений (первые симптомы 
ухудшения психологического и/или физического состояния) 
выявил, что первые признаки начинают проявляться строго в 
определенном возрасте, с отклонением в ±2–4 месяца от даты 
рождения, и которые могут представлять временные «зоны ри-
ска» развития психосоматического расстройства. 

В ходе исследования проанализированы расчетные дан-
ные возрастных циклов (С-периодов), изучен анамнез болезни 
(острый, хронический процесс), выраженность клинической 
симптоматики (локальность, очаговость), характер проявле-
ния, формирования и развития психосоматических наруше-
ний. 

Данные, полученные в ходе исследования, соответствуют 
данным, полученным другими авторами (Б. И. Цуканов, 2000; 
П. И. Сидоров, 2006), временного развития различных психо-
соматических заболеваний (в кардиологии, в гастроэнтероло-
гии — язвенная болезнь, эндокринологии — сахарный диа-
бет). 

Для решения задач, поставленных в процессе исследования, 
мы трансформировали понятия «собственная единица време-
ни», «фактор» и «время». Понятие «фактор времени» транс-
формировано нами в понимании его как собственного, субъ-
ективного кванта психосоматических переживаний количества 
и интенсивности происходящих событий (СПСК), влекущих 
за собой изменения во внутренней и внешней среде организ-
ма субъекта. СПСК субъекта мы определяем как собственный, 
психосоматический, личностно значимый, субъективный квант 
восприятия времени субъектом. 

Структурный анализ статистических возрастов исследуемых 
лиц и времени острого проявления соматического нарушения 
показал, что максимальный возрастной период проявления 
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нарушений приходится строго на определенные, узловые точ-
ки — точки бифуркации. Время между данными точками об-
разует С-период, С-периодичность для субъектов с равновесным 
типом темперамента соответствует — 7,65 года. 

Длительность С-периода напрямую зависит как от собствен-
ной (биологической) единицы времени, так и собственного пси-
хосоматического, личностно значимого, субъективного кван-
та восприятия времени субъектом (СПСК субъекта). Данные 
С-периодизации представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение исследуемой группы субъектов по возрасту,  
полу и С-периодам 

Воз-
раст 

С-период
Пол

Всего n (%)
Муж. n (%) Жен. n (%)

22–30 2¾С–3¾С 110 (28,4 %) 31 (8 %) 141 (36,4 %)
31–40 4С–5¼С 71 (18,3 %) 11 (3 %) 82 (21,2 %)
41–50 5½С–6½С 63 (16,3 %) 23 (6 %) 86 (22,2 %)
51–65 6¾С–8½С 59 (15,3 %) 19 (5 %) 78 (20,2 %)
Итого 303 (78,3 %) 84 (22 %) 387 (100 %)

На основе проведенного исследования нами была разработа-
на модель большого биологического цикла «С», отражающая 
возрастные периоды острого проявления психосоматических 
нарушений (рис. 1). 

Представленная модель позволяет схематически отразить 
временные периоды развития психосоматических нарушений 
с учетом суммирования малых временных промежутков — от 
СПСК субъекта до большого биологического цикла и обратно, 
т.е. представить, как происходит их формирование. 

В результате проведенного исследования был разработан 
диагностический алгоритм по определению времени развития 
психосоматического расстройства на основе индивидуально-
типологических особенностей индивида — С-метрика забо-
левания, которая позволяет рассчитать время его вероятного 
острого проявления — «зону риска», рассчитать точки фазовой 
сингулярности, а также выявить характер, структуру и после-
дующее формирование самого нарушения во времени. 
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51-65 6¾С-

8½С

59 (15,3%) 19 (5%) 78 (20,2%)

Итого 303 (78,3%) 84 (22%) 387 (100%)

На основе проведенного исследования нами была разработана модель 

большого биологического цикла «С», отражающая возрастные периоды 

острого проявления психосоматических нарушений (рис.1).

Рис. 1. Модель С-периодизации временного  проявления психосоматических 

нарушений.
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Рис. 1. Модель С-периодизации временного проявления психосомати-
ческих нарушений 

Примечание: С-период — время острого проявления психосоматиче-
ских нарушений; ФС — точки фазовой сингулярности — бифуркации; 
собственный психосоматический квант субъекта — СПСК субъекта. 

«Зоны риска» были представлены следующим: для экс-
травертированно направленных субъектов — это — 28,6 года 
(±2–4 месяца от даты дня рождения); 42,9 (±2–4 мес.) года; 
59,2 (±2–4 мес.) года; для интровертированно направленных 
индивидов — это -32,6 (±2–4 мес.) года; 48,9 (±2–4 мес.) года; 
63,2 (±2–4 мес.) года. 
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Сравнительный анализ расчетных возрастных анамнести-
ческих данных и данных возраста, в котором проявилось за-
болевание, был представлен: первый период соответствует 
возрасту — от 22 до 30 лет (4С-период) — 31,41 %; второй 
период — от 38 до 45 лет (6С-период) — 14,31 %; третий пери-
од — от 54 от 60 лет (8С-период) — 11,32 % (табл. 4). 

Анализ полученных возрастных «С-периодов» — времени 
острого проявления соматических органико-функциональных 
изменений среди исследуемой группы лиц и их возрастом пред-
ставлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Данные возрастной С-периодизации исследуемых субъектов 

С-периоды
Количество (%) субъектов, отнесенных к определен-

ному С-периоду, возраст обследованных
22–30 31–37 38–45 46–53 54–59 60–65

4С 31,41
5С 13,67
6С 14,31
7С 9,18
8С 11,32
9С 6,41

Следовательно, длительность С-периода зависит от собствен-
ного, субъективного, психосоматического кванта восприятия 
времени субъектом (СПСК субъекта). 

Из анамнеза заболевания следовало, что наблюдаемое ухуд-
шение психического или физического самочувствия отмечалось 
каждые 42-е сутки, что проявлялось кратковременным ухуд-
шением психического или физического здоровья и могло вклю-
чать как обострение основного расстройства (урологического 
профиля), так и сопутствующих ему заболеваний. 

Изучение связей между психическими процессами, как 
функциями нервной системы и состояниями организма, имеет 
решающее значение. Само по себе различие психосоматических 
и соматопсихических процессов, по мнению ученых, в извест-
ной мере является искусственным. Оба эти процесса происхо-
дят во взаимной связи, очень часто в форме обратной связи. 
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Основной причиной развития психосоматических рас-
стройств является сбой в работе организма вследствие сильного 
короткого или длительного недостаточно сильного воздействия 
стресс-факторов, своевременное обнаружение которых позволя-
ет привести организм человека в норму до формирования физи-
ологических необратимых изменений. 

Разработанная Анохиным П. К. теория функциональных 
систем на основании работ Павлова И. П. о первой и второй 
сигнальных системах позволяет рассматривать деятельность 
организма в целом, при этом отрицательные обратные связи 
обеспечивают устойчивость состояния различных систем и соз-
дают у них стремление к сохранению гомеостазиса. 

Системный подход позволяет четко выделить объект и пред-
мет исследования и определить средства и способы для управ-
ления процессом коррекционного воздействия за счет организа-
ции прямых, обратных и локальных связей между элементами. 
Система управления включает совокупность элементов различ-
ной природы, предназначенных для стабилизации функцио-
нальных параметров при различных стрессовых ситуациях и 
развития адаптивных путей стабилизации психосоматических 
состояний. 

С целью достижения состояния гарантированного адекват-
ного воздействия на состояние нами предлагается рассматри-
вать две системы управления: системой соматики и системой 
психики. 

Учитывая назначение этих систем, введем следующие опре-
деления. Системой управления соматикой (физиологическими 
параметрами) называется совокупность элементов различной 
природы, предназначенных для поддержания заданного значе-
ния параметров или изменения их по комфортным физиоло-
гическим показателям. Системой управления психикой (пси-
хическими параметрами) называется совокупность элементов 
различной природы, предназначенных для стабилизации функ-
циональных параметров при различных стрессовых ситуациях 
и развития адаптивных путей стабилизации психосоматиче-
ских состояний. Объект управления — это элемент системы, 
который реализует поставленную цель. 
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В реальных системах, когда происходит разрыв обратной свя-
зи, возникает нарушение ее работы — заболевание или катастро-
фа системы управления здоровьем. Под термином катастрофы 
системы управления здоровьем нами подразумевается такое со-
стояние системы, при котором психологического и медикамен-
тозного воздействия недостаточно для приведения функциональ-
ных параметров состояния человека в физиологическую норму. 

Структурная схема системы управления организмом по от-
клонению его функциональных параметров от заданных пред-
ставлена на рис. 2. 

Алгоритм работы системы управления здоровьем (рис. 2) 
следующий. На элемент системы «4» влияют внешние воздей-
ствия, которые изменяют его состояние. Задача системы регу-
лирования заключается в том, чтобы выдержать заданное зна-
чение интегрального параметра П

зад
,…П

задi
,….П

задn
… Задатчик 

«1», по значениям нормативной величины физиологического 
параметра, вырабатывает значение П

зад
, которое поступает на 

устройство сравнения. Сюда же по каналам связи от устройства 
анализатора параметров «5» поступает значение текущего П

тек
 и 

на выходе сигнал рассогласования ±∆П подается в информаци-
онно-управляющее устройство «2», которое вырабатывает алго-
ритм лечения, для приведения пациента в физиологически ком-
фортное состояние. Элемент «3» дает команду на использование 
психологического и медикаментозного воздействия (средство 
коррекции) для приведения в заданное состояние. 
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Рис.2. Схема существующей системы регулирования здоровья.  

Обозначения: 1.- задатчик нормативных значений интегральных парамет-

ров, 2. - информационно-управляющее устройство, 3 – корректирующее сред-

ство управления воздействия, 4- объект управления, 5 – устройство оценки па-

раметров состояния. 

 

Алгоритм работы системы управления здоровьем (рис.2.) следующий. На 

элемент системы «4»  действуют внешние воздействия, которые изменяют его 

состояние. Задача системы регулирования заключается в том, чтобы 

выдержать заданное значение интегрального параметра Пзад,…Пзадi,….Пзадn… 

Задатчик «1», по значениям нормативной величины физиологического пара-

метра, вырабатывает значение Пзад, которое поступает на устройство сравне-

ния. Сюда же по каналам связи от устройства анализатора параметров «5» по-

ступает значение текущего Птек и на выходе сигнал рассогласования ±∆П пода-

ется в информационно-управляющее устройство «2», которое вырабатывает 

1 2 3 4  
Средство лечения 

Откл 
    ±∆П  

Алгоритм 

Z(t) 

Птек 

Пзад 5 

Рис. 2. Схема существующей системы регулирования здоровья 

Обозначения: 1. — задатчик нормативных значений интегральных 
параметров, 2. — информационно-управляющее устройство, 3 — кор-
ректирующее средство управления воздействия, 4 — объект управле-
ния, 5 — устройство оценки параметров состояния. 
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Система управления здоровьем состоит из n-подсистем, каж-
дая из которых регулирует состояние соответствующего органа. 
Однако каждый из элементов требует разработки соответствую-
щего алгоритма и функциональной схемы его работы. Структур-
ная схема системы управления здоровьем представлена на рис. 3. 15

Рис.3. Структурная схема системы управления здоровьем.  

Обозначения: 1. задатчик нормативного значения интегрального 

параметра состояния (Пзад1, …Пзаді, …Пзадn); 2. информационно – управляющее 

устройство принятия решения; 3. медикаментозное средство управления 

лечением; 4. объект управления (параметры состояния человека); 5. 

устройство оценки параметров состояния;       - устройство сравнения.

Использование такого алгоритма управления системой обеспечивает 

гарантированное безопасное состояние здоровья человека.

Для каждого конкретного человека значимость различных показателей 

существенно дифференцирована, следовательно, при их анализе неизбежен 

элемент субъективности. Это означает, как важно определить их значимость в 

настоящий момент времени. Поэтому нами было предложено ввести понятие 

единого интегрального параметра. Интегральный параметр определяется как –

индивидуальный для каждой отдельной (данной) болезни,  частный, 

выборочный, наиболее ясно отражающий характеристику целого. 
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Рис. 3. Структурная схема системы управления здоровьем 

Обозначения: 1. Задатчик нормативного значения интегрального 
параметра состояния (П

зад1
, …П

заді
, …П

задn
); 2. Информационно-управ-

ляющее устройство принятия решения; 3. Медикаментозное средство 
управления лечением; 4. Объект управления (параметры состояния 
человека); 5. Устройство оценки параметров состояния; ⊗ — Устрой-
ство сравнения. 

Оптимизация теории и практики управления параметрами 
состояний здоровья представлена следующими алгоритмами: 
1) выделяются интегральные заданные значения управляемых 
функциональных параметров состояния; 2) планируются ме-
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роприятия по определению текущих значений параметров со-
стояния; 3) определяются отклонения функциональных пока-
зателей и проводится анализ причин их отклонения от нормы; 
4) проводится назначение адекватного состоянию благополучия 
алгоритма восстановления функциональных параметров до фи-
зиологической нормы; 5) проводится корректирующее воздей-
ствие на функциональные параметры организма с целью при-
ведения их в заданное гарантированное безопасное здоровье. 

Использование такого алгоритма управления системой обе-
спечивает гарантированное безопасное состояние здоровья че-
ловека. 

Для каждого конкретного человека значимость различных 
показателей существенно дифференцирована, следовательно, 
при их анализе неизбежен элемент субъективности. Это озна-
чает, что важно определить их значимость в настоящий момент 
времени. Поэтому нами было предложено ввести понятие еди-
ного интегрального параметра. Интегральный параметр опре-
деляется как индивидуальный для каждой отдельной (данной) 
болезни, частный, выборочный, наиболее ясно отражающий 
характеристику целого. 

Процесс управления делится на несколько этапов: 1) сбор 
и обработка информации; 2) анализ, систематизация, синтез; 
3) постановка на этой основе целей (выбор метода управления, 
прогноз); 4) внедрение выбранного метода управления; 5) оцен-
ка эффективности выбранного метода управления (обратная 
связь). 

Таким образом, в результате исследования установлено су-
ществование четкой дифференциации времени проявления за-
болевания, его течения и развития в зависимости от индиви-
дуально-типологических особенностей субъекта; проявления 
соматических нарушений урологического профиля приходится 
на строго определенные, так называемые узловые точки, кото-
рые образуют определенный временной период, С-период. 

Конечной целью применения теории управления здоровьем 
является согласованность средств коррекционного воздействия 
и состояния человека, оптимизация алгоритма восстановления 
параметров до физиологической нормы и организация эффек-
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тивного функционирования системы управления коррекцион-
ного воздействия. 

Выводы. Анализ возрастных анамнестических данных остро-
го проявления соматических нарушений выявил существова-
ние четкой дифференциации времени проявления заболевания, 
его течения и развития в зависимости от индивидуально-типо-
логических особенностей субъекта. 

Установлено, что «зона риска» представляет: для экстравер-
тированно направленных субъектов — 28,6 года (±2–4 месяца 
от даты дня рождения); 42,9 (±2–4 мес.) года; 59,2 (±2–4 мес.) 
года; для интровертированно направленных — 32,6 (±2–4 мес.) 
года; 48,9 (±2–4 мес.) года; 63,2 (±2–4 мес.) года. 

Следовательно, система управления должна включать со-
вокупность элементов различной природы, предназначенных 
для стабилизации функциональных параметров организма при 
различных стрессовых ситуациях с формированием и разви-
тием адаптивных путей стабилизации психосоматических со-
стояний. 

Фактор времени — это отправная точка, движущая причина 
(сила) или опора для действия инструмента, которым являет-
ся собственный психосоматический квант восприятия времени 
субъекта (СПСК субъекта), на основании которого можно раз-
работать алгоритмы прогнозирования течения психосоматиче-
ских расстройств. 

Конечной целью применения теории управления здоровьем 
является согласованность средств коррекционного воздействия 
и состояния человека, оптимизация алгоритма восстановления 
параметров до физиологической нормы и организация эффек-
тивного функционирования системы управления коррекцион-
ного воздействия. Поэтому исследование нуждается в дальней-
ших разработках. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ І ЧАСОВІ АСПЕКТИ РАННЬОЇ 
ДІАГНОСТИКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ, КОРЕКЦІЇ 
ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ 
ПОРУШЕНЬ 

У статті представлений аналіз темпераментальних і темпоральних 
характеристик гострого прояву психосоматичних розладів. 

Виявлено наявність чіткої диференціації часу прояву порушення, 
його перебігу та формування в залежності від індивідуально-типоло-
гічних особливостей суб’єкта. 

Система управління здоров’ям повинна включати сукупність 
елементів різної природи, призначених для стабілізації функці-
ональних параметрів організму при різних стресових ситуаціях з 
формуванням і розвитком адаптивних шляхів стабілізації психосо-
матичних станів. 

Кінцевою метою застосування теорії управління здоров’ям є узго-
дженість засобів корекційного впливу і стану людини, оптимізація 
алгоритму відновлення параметрів до фізіологічної норми й органі-
зація ефективного функціонування системи управління корекційним 
впливом. Тому дане дослідження має бути продовжене. 

Ключові слова: темпераментальні і темпоральні характеристики; 
катастрофа системи управління здоров’ям; функціональні параметри 
системи; інтегральний параметр. 
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PSYChOLOGICAL AND TEMPORAL ASPECTS 
OF EARLY DIAGNOSIS, PREDICTION, CORRECTION 
AND PREVENTION OF PSYChOSOMATIC DISORDERS 

The article presents an analysis of the temperamental and temporal 
characteristics of the acute manifestation of psychosomatic disorders. 

The existence of a clear differentiation of the time of manifestation 
of the violation, its course and formation, depending on the individual-
typological features of the subject, is revealed. 

It is shown that the «risk zone» represents: for extraverted sub-
jects — 28.6 years (± 2–4 months from the date of birth); 42.9 (± 2–4 
months) years; 59.2 (± 2–4 months) years; for the introverted direc-
tion — 32.6 (± 2–4 months) years; 48.9 (± 2–4 months) years; 63.2 (± 
2–4 months) years. 

The health management system should include a set of elements of 
different nature, designed to stabilize the functional parameters of the 
body in various stressful situations with the formation and development 
of adaptive ways to stabilize psychosomatic conditions. 

The time factor is the starting point, the driving cause (force), or 
support for the instrument’s action, which is the subject’s own psycho-
somatic quantum of time perception (the subject SPSK), on the basis of 
which algorithms can be developed for predicting the course of psycho-
somatic disorders. 

The ultimate goal of applying the theory of health management is the 
consistency of the means of corrective action and the state of a person, 
optimizing the algorithm for restoring parameters to the physiological 
norm and organizing the effective functioning of the management system 
of corrective action. Therefore, this study needs to be further developed. 

Key words: temperamental and temporal characteristics; health man-
agement system disaster; functional parameters of the system; integral 
parameter. 
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адаПтація російськомовної версії 
оПитувальника «шкала риЗику роЗвитку 
Залежності від Психоактивних речовин» 

У статті представлені результати перекладу та адаптації ме-
тодики SURPS «Шкала ризику розвитку залежності від пси-
хоактивних речовин» російською мовою. Чотири субшкали 
методики, що відповідають чотирьом добре теоретично об-
ґрунтованим конструктам — «депресивність», «тривожність», 
«імпульсивність», «пошук стимуляції». Вираженість цих рис 
на особистісному рівні асоційована з ризиком розвитку залеж-
ності від психоактивних речовин та прогнозує можливий вибір 
психоактивної речовини та етіологію залежності, спираючись 
на наявну особистісну мотивацію. Представлені кофіцієнти на-
дійності для шкал за методами Альфа Кронбаха та Лямбда 2. 
За допомогою методу xi-квадрат на результатах вибірки про-
ілюстрована можливість окремих питань-індикаторів передба-
чити приналежність досліджуваних до когорти без діагносто-
ваної залежності або до когорти з діагностованою залежністю. 
Відповідність оригінальної факторної моделі шкали SURPS 
емпірично виявленим на російськомовних досліджуваних за-
кономірностям встановлена та модифікована за допомогою ме-
тоду конфірматорного факторного аналізу. 
Ключові слова: залежність, психоактивні речовини, психоме-
трія, депресивність, тривожність, імпульсивність, пошук сти-
муляції. 

Постановка проблеми: Залежність від психоактивних ре-
човин є складним поведінковим феноменом, що детермінується 
низкою як середовищних так і особистісних факторів. На сьо-

© Дарвішов Н. Р. огли, 2019
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годнішній день визначено чотири основні особистісні фактори 
залежності, однак їх дослідження та діагностика потребує ва-
лідних існтрументів дослідження. З метою створення такого 
інструменту була розроблена шкала SURPS. 

Шкала ризику «Використання психоактивних речовин» 
(SURPS) — це опитувальник з 23 пунктів, що оцінює чотири 
добре обґрунтовані особистісні фактори ризику розвитку за-
лежності від психоактивних речовин, а саме — імпульсивність, 
пошук стимуляції, чутливість до тривоги та безнадійність (де-
пресивність). 

Інструментарій SURPS (Substance risk abuse profile scale) 
дозволяє встановити особистісні фактори ризику розвитку за-
лежності і відкриває перспективу покращення скрінінгових та 
профілактичних заходів з метою попередження залежності на 
популяції пострадянських країн. 

Мета статті: виявлення факторної структури російсько-
мовної версії SURPS, встановлення рівня її надійності, психо-
метричних властивостей та її здатності диференціювати дослі-
джуваних за критерієм можливого ризику розвитку залежності 
від психоактивних речовин. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У більшості те-
орій виникнення залежної поведінки виділяють два основні 
джерела розвитку зловживання наркотичними речовинами: 
позитивне підкріплення, повязане з гедоністичним ефектом 
від нових відчуттів (наприклад, пожвавлення від кокаїну або 
метамфіну) та негативне підкріплення, повязане з ефектом 
зменшення негативних суб’єктивних відчуттів, прикладом 
чого може слугувати знеболюючий ефект морфієвих препаратів 
[18]. Фактори особистості, такі як тривожність, депресивність, 
імпульсивність а також пошук стимуляції, були пов’язані зі 
зловживанням та залежністю від психоактивних речовин [4; 
27]. Тривожність та депресивність визначають чутливість до 
ефектів зменшення суб’єктивно негативних відчуттів, в той час 
як імпульсивність та пошук стимуляції визначають чутливість 
до позитивних підкріплень. 

Розглянемо особистісні риси, що визначають ступінь ризику 
розвитку залежності більш детально. 
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Тривожність, як особистісна риса, визначає схильність до 
тривожних розладів, включаючи панічні атаки [20; 26]. Мотив 
мінімізації тривоги може спричиняти використання та зловжи-
вання бензодіазепіновими препаратами, а також збільшення 
обсягів споживання алкоголю [30; 32]. Алкоголь сприймається 
як копінг для подолання негативних емоцій [7; 30]. Тривож-
ність визначає чутливість до анксіолітичного ефекту алкого-
лю, шляхом модуляції рецепторів гама-аміномасляної кислоти 
(ГАМК) [8]. Подальші дослідження також вказали на зв’язок 
тривожності та зловживання канабісом [17]. 

Депресивність — асоціюється з ризиком поступового розви-
тку алкогольної залежності, зокрема для жінок [13; 14]. Вжи-
вання алкоголю виступає як копінг для зменшення суб’єктивно 
неприємних думок та відчуттів. Відповідно депресивність ви-
значає чутливість до речовин, що викликають анальгетичний 
ефект, — алкоголю та опіатів. 

Пошук стимуляції як конструкт, пов’язаний з дофаміновим 
біохімічним механізмом системи винагороди мозку [11]. Пси-
хоактивні речовини типу стимуляторів збільшують дофамін в 
системі винагород [33]. Пошук стимуляції асоціюється з алко-
гольною залежністю через мотивацію отримання ейфоричних 
ефектів від алкоголю [5; 8; 21; 31]. 

Імпульсивність — конструкт, що відображає дефіцит вищих 
виконавчих функцій мозку [12], зокрема тенденцію не відтер-
міновувати задоволення та не враховувати довготривалу пер-
спективу у прийнятті рішень [28]. Відповідно фактор ризику 
залежності полягає в дефіциті саморегуляції у випадку, коли 
ефект від наркотичної речовини суб’єктивно представлений як 
висока миттєва цінність. Імпульсивність повязана з ризиком 
розвитку залежності у підлітковому віці [24]. Вираженість ім-
пульсивності асоціюють з діяльністью серотонінової системи 
5-HT, що забезпечує процеси саморегуляції [8]. 

З огляду на визначені фактори ризику залежності для їх 
діагностики була розроблена шкала SURPS [34]. На відміну 
від особистісних опитувальників, що вимірюють особистість у 
широкому спектрі загальних особистісних факторів, не сфоку-
сованих чітко на механізмах розвитку залежності, SURPS спе-
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ціально призначений для оцінки більш вузького кола факторів, 
безпосередньо повязаних з ризиком залежності від психоактив-
них речовин, згідно з теорією чутливості до підкріплення [23]. 

Незважаючи на те, що чотири особистісні риси, оцінені за 
допомогою SURPS, можуть оцінюватися незалежно різними ме-
тодиками та у різних масштабах, перевага SURPS полягає в 
тому, що методика включає в себе найбільш прогностично ва-
лідні елементи більш загальних шкал в єдиний інструмент ви-
мірювання. Чотири фактори ризику особистості. Шкали SURPS 
орієнтовані на вибіркові короткотермінові інтервенції [9], з ме-
тою попередження розвитку залежності. SURPS використову-
вався з різними популяціями, включаючи підлітків [10; 34; 1], 
студентів та аспірантів [2], а також дорослих, що не мають за-
лежності від психоактивних речовин [2]. Однак особливості ро-
боти методики на популяції дорослих з встановленою залежніс-
тю від психоактивних речовин були недостатньо вивчені [19]. 

Натепер відомо лише два дослідження з використанням 
шкал SURPS на вибірках залежних від ПАР. Дослідження 
[25] проказало хороші психометричні властивості SURPS серед 
осіб, що вживають психоактивні речовини. Інше дослідження 
було зосереджено на визначенні прогностичної валідності шка-
ли з ув’язненими чоловіками та виявило, що пошук стимуляції 
та тривожність були пов’язані з вживанням наркотиків [15]. 
Примітно, що жодне дослідження до теперішнього часу не ви-
вчало властивості SURPS серед зразків спільнот залежних від 
речовини осіб [19]. 

Результати дослідження. Лінгвістична точність перекладу 
оригінальної методики SURPS з англійської на російську мову 
була підтверджена методом експертного аналізу. Отримані 23 
питання шкали були запропоновані 218 досліджуваним, серед 
яких 70 мали встановлену залежність від психоактивних речо-
вин. Отримані відповіді було зібрано та статистично оброблено 
в програмному середовищі R studio з метою встановлення на-
дійності перекладеної версії. В рамках статистичної обробки 
результатів були застосовані методи перевірки надійності за 
коефіцієнтами Альфа Кронбаха (далі — Альфа), Лямбда 2 Гут-
тмана (далі — Лямбда 2). 
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Використовуючи результати дослідження двох вибірок — 
осіб з залежністю від психоактивних речовин та осіб без вста-
новленої залежності — була перевірена гіпотеза про здатність 
адаптованої методики розрізняти досліджуваних за критерієм 
залежності, за допомогою методу xі-квадрат. Надійність фак-
торної моделі SURPS та її відповідність емпірично встанов-
леним закономірностям була перевірена за допомогою метода 
конфірматорного факторного аналізу. Для покращення відпо-
відності факторної моделі була використана функція модифі-
кації (функція modify зі статистичного пакету Lavaan для R 
studio). 

Таблиця 1 

Результати перевірки надійності шкали «депресивність» 
за допомогою коефіцієнтів Альфа та Лямбда 2

№ пи-
тання

Питання Альфа
Стандартне 
відхилення 

Альфа

Лямб-
да 2

1 В целом я доволен 0.76 0.76 0.82
4 Я счастлив 0.73 0.73 0.80

7
Я верю, что мое будущее 
многообещающее

0.76 0.76 0.81

13
Я чувствую гордость за свои 
достижения

0.78 0.78 0.86

17 Я чувствую, что я неудачник 0.75 0.75 0.83
20 Я чувствую себя приятно 0.77 0.77 0.85

23
Я полон энтузиазма насчет 
моего будущего

0.77 0.77 0.82

Зведені показники надійності 
для шкали депресивності

0.79 0.79 0.82

Коефіцієнти Альфа для питань шкали депресивності, як і за-
гальний показник для шкали, знаходяться у межах 0.7, тобто 
показники надійності за узгодженістю є достатніми. Коефіці-
єнт Лямбда Гуттмана для шкали депресивності становить 0.82 
і характеризує узгодженість шкали як високу. Найвищі показ-
ники надійності демонструє питання «я чувствую гордость за 
свои достижения» (а — 0.78), найнижчі показники демонструє 
питання «я счастив» (а — 0.73). 
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Таблиця 2 

Результати перевірки надійності шкали «тривожність» за допомогою 
коефіцієнтів Альфа та Лямбда 2

№ пи-
тання

Питання
Аль-
фа

Стандартне 
відхилення 

Альфа

Лямб-
да 2

8
Меня пугает чувство головокру-
жения и слабости

0.63 0.63 0.60 

10
Меня пугает, когда я чувствую 
изменение сердечного ритма

0.60 0.60 0.57 

14
Меня пугает, когда я сильно 
нервничаю

0.60 0.60 0.59 

18
Меня пугает опыт необычных 
ощущений

0.75 0.75 0.72 

21
Меня беспокоит, когда я не 
могу сосредоточиться на за-
дании

0.67 0.67 0.64 

Зведені показники надійності 
для шкали

0.7 0.7 0.7

Коефіцієнти Альфа для питань шкали тривожності в біль-
шості випадків є нижчими у порівнянні з питаннями інших 
шкал. Питання 8, 10, 14 та 21 мають показник Альфа в меж-
ах 0.6, що ставить надійність під сумнів. Коефіцієнт Лямбда 2 
для питань шкали тривожності в кожному випадку є нижчим 
за коефіцієнт Альфа, тобто в даному випадку припущення про 
рівну коваріацію елементів (тау-еквівалентність, яку враховує 
Альфа) може приховати реальні показники надійності. Однак 
зведені показники за коефіцієнтом Альфа та Лямбда 2 станов-
лять 0.7, тобто надійність шкали є достатньою. 

Коефіцієнти Альфа для питань 5, 11 та 15 знаходяться в 
межах значення 0.6, тобто узгодженість цих шкал є сумнів-
ною. Питання 2 та 22 демонструють достатні показники надій-
ності в межах значення 0.7. Коефіцієнт Лямбда 2 в кожному 
з випадків є нижчим за показники коефіцієнта альфа, тобто 
без припущення про рівну коваріацію елементів ми отримуємо 
нижчі показники надійності. Зведені показники надійності для 
шкали становлять 0.73 для Альфи та 0.71 для Лямбди 2, тобто 
вказують на достатню надійність шкали. 
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Таблиця 3 

Результати перевірки надійності шкали «імпульсивність» 
за допомогою коефіцієнтів Альфа та Лямбда 2

№ пи-
тання

Питання Альфа
Стандартне 
відхилення 

Альфа

Лямб-
да 2

2
Часто я не думаю перед тем, 
как что-то сказать

0.71 0.71 0.66

5
Я часто вовлекаюсь в ситуации, 
об участии в которых я потом 
жалею

0.69 0.69 0.65

11
Обычно я действую, не размыш-
ляя перед этим

0.61 0.61 0.55

15 В целом я порывистый человек. 0.69 0.69 0.66

22
Нужно чуть схитрить, чтобы 
получить то, чего я хочу

0.71 0.71 0.68

Зведені показники надійності 
для шкали

0.73 0.73 0.71

Коефіцієнти Альфа для питань шкали «пошук стимуляції» 
свідчать про достатнью надійність, тобто знаходяться в межах 
значення 0.7, за вийнятком питання 3 (А — 0.68), надійність 
якого є сумнівною. Коефіцієнт Лямбда 2 в кожному з випадків 
є вищим за коефіцієнт Альфа і свідчить надійність питань шка-
ли як про достатню, а у випадку з питанням 19 свідчить про 
хорошу надійність. Тенденція закономірно відображається на 
зведених показниках узгодженості, де Лямбда 2 свідчить про 
хорошу надійність — 0.82, а Альфа про достатню надійність — 
0.78, тобто припущення про рівну коваріацію елементів при 
обрахунку результатів цієї шкали може дещо занизити реальні 
показники. 

Тестові питання були використані для перевірки здатності 
диференціювати вибірку на осіб з залежністю й осіб без залеж-
ності за допомогою методу хі-квадрат. 

Для аналізу хi-квадрат були відібрані питання, що отримали 
достатній коефіцієнт статистичної значущості (p-value < 0.05). 
Жодне з питань шкали «тривожність» не продемонструвало 
статистично значущої диференційної здатності у відношенні за-
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лежних осіб. З 23 питань, 6 продемонстрували значущі відмін-
ності у відповідях вибірки залежних осіб і у відповідях вибірки 
осіб без залежності, результати за цими питаннями дозволяють 
відкинути нульову гіпотезу про відсутність взаємозв’язку з за-
лежною змінною (наявність залежності від психоактивних ре-
човин). 

Таблиця 4 

Результати перевірки надійності шкали «пошук стимуляції» 
за допомогою коефіцієнтів Альфа та Лямбда 2

№ пи-
тання

Питання Альфа
Стандартне 
відхилення 

Альфа

Лямб-
да 2

3
Я бы хотел прыгнуть с парашю-
том

0.68 0.68 0.71

6

Мне нравится новый и возбуж-
дающий опыт, даже если он 
идет вразрез с общественными 
нормами

0.75 0.75 0.76

9
Мне нравится делать вещи, ко-
торые слегка меня пугают

0.74 0.74 0.79

12
Я бы хотел научиться ездить на 
мотоцикле

0.76 0.76 0.77

16
Я заинтересован в новом опыте 
ради него самого, даже если это 
нелегально

0.73 0.73 0.77

19
Мне бы понравилась прогулка 
на большую дистанцию в дикую 
и необитаемую территорию

0.78 0.78 0.81

Зведені показники надійності 
для шкали пошук стимуляції

0.78 0.78 0.82

Ми бачимо, що загалом досліджувані з залежністю на 13 % 
менше стверджують, що вони задоволені в цілому (питання 1, 
індикатор депресивності), така різниця між показниками двох 
вибірок узгоджується з дослідницькими очікуваннями, згід-
но з якими залежна група буде мати тенденцію демонструва-
ти більше депресивних тенденцій. Схожа тенденція спостері-
гається з іншим індикатором депресивності — питанням 4, в 
якому залежні досліджувані відмічають себе щасливими на 
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24 % рідше, за вийнятком того, що цей індикатор депресивнос-
ті диференціює вибірки сильніше, а також має вищий показ-
ник значущості (однак в обох випадках він є достатнім). 

Також залежні досліджувані на 26 % відмічають бажання 
стрибнути з парашутом (питання 3, індикатор пошуку сти-
муляції), тобто отримати сильні відчуття від екстримальних 
вчинків. 

Залежні досліджувані на 16 % частіше відмічають свою 
схильність діяти перш ніж обдумають власні дії (питання 11, 
індикатор мпульсивності), а на 17 % частіше відмічають влас-
ну загальну імпульсивність (питання 15, індикатор імпульсив-
ності). 

Оригінальну структуру шкал SURPS було перевірено на на-
дійність та узгодженість за допомогою методу конфірматорного 
факторного аналізу. 

Індекс порівняльної підгонки моделі (далі — CFI) для ори-
гінальної факторної структури методики становить 0.85, що є 
нижчим за рекомендований >0.9. Подібну картину можемо спо-
стерігати при підрахунку індексу Тукера Льюіса (далі — TLI) — 
0.83. Варто взяти до уваги, що індекси CFI та TLI стають менш 
достовірними при обсязі вибірки >200. В такому випадку пере-
вага в значущості надається індексу абсолютної надійності — 
середньоквадратичній похибці апроксимації (далі — RMSEA), 
що становить 0.059 (за стандартом індекс нижче за 0.05 свід-
чить про сильну відповідність апріорній моделі отриманій, ін-
декс нижче 0.08 — про достатню відповідність). Розглянемо 
детальніше отримані показники конфірматорного аналізу для 
оригінальної факторної структури. 

Факторне навантаження варіюється між 0.39 та 0.71 для 
шкали «тривожності»; 0.59 та 0.77 для шкали «депресивність»; 
0.47 та 078 для шкали «імпульсивності» та від 0.44 до 0.82 для 
шкали «пошук стимуляції». Загалом висока інтерфакторна ко-
реляція не спостерігається. Фактор «тривожність» демонструє 
слабку кореляцію з фактором «депресивність» (0.12), дещо 
нижчу з фактором «імпульсивність» (0.09) та обернену слабку 
кореляцію з фактором «пошук стимуляції». Фактор «депре-
сивність» демонструє позитивну слабку кореляцію з фактором
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«пошук стимуляції», і слабку кореляцію з фактором «імпуль-
сивність». Найсильніший зв’язок між факторами спостеріга-
ється для «пошуку стимуляції» та «імпульсивності» — це по-
мірно слабка кореляція (0.23). 

Використаємо функцію модифікації моделі для можливого 
покращення факторної структури. Згідно з отриманими ре-
зультатами можна дійти висновку, що окремі питання можуть 
працювати не лише на свої шкали, а й на інші (табл. 6). 

Індекс модифікації допомагає приймати рішення стосовно 
покращення теоретичної моделі. Високий індекс модифікації 
(30.767) спостерігається для питання 18, що окрім «тривожнос-
ті» демонструє можливість до вимірювання конструкту пошуку 
стимуляції. Як бачимо, зв’язок з фактором є зворотнім, тобто 
негативна відповідь на питання про страх незвичайних тілесних 
відчуттів може слугувати індикатором пошуку стимуляції, мо-
дусу поведінки, при якому незвичайні тілесні відчуття можуть 
бути бажаними. Звертаючись до таблиці 6, ми бачимо конкрет-
ні питання-кореляти зі шкали «пошук стимуляції» для питан-
ня 18 — питання 9 та 19. Питання 18 також може співвідноси-
тись зі шкалою «імпульсивність», однак індекс модифікації для 
шкали «імпульсивність» вдвічі менший в порівнянні з індексом 
для шкали «пошук стимуляції». З огляду на значну перевагу за 
індексом, а також на наявність питань-корелятів зі шкали «по-
шук стимуляції», ми можемо припустити, що апріорна модель 
для шкал опитувальника буде більш точно оцінювати отримані 
дані за умови, якщо ми включимо питання 18, а саме негативну 
відповідь на нього, також до шкали «пошук стимуляції». 

При залученні питання 18 до шкали пошуку стимуляції ми 
спостерігаємо зміну в показниках порівняльної підгонки моде-
лі CFI — 0.88, TLI — 0.86, RMSEA — 0.053. За всіма показни-
ками спостерігаємо наближення показників до рекомендовано-
го значення. 

Рішення про наступний крок модифікації апріорної моделі 
прийнято з огляду на індекс модифікації 35.207, що встановлено 
у відношенні питання 7 до латентної змінної «імпульсивність». 
Змістовно цей показник можна пояснити тим, що «імпульсив-
ність» може проявлятися як легковажність та безпідставна
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оптимістичність відносно власного майбутнього. Зв’язок інди-
катора з латентною змінною пошук стимуляції є слабшим, при 
цьому варто зазначити, що «пошук стимуляції» та «імпульсив-
ність» корелюють, тобто ми можемо припускати, що індикатор 
працює в межах перетину цих факторів, однак модифікацій-
ний індекс дозволяє обрати ближчий латентний фактор. 

При залученні питання 7 до шкали «імпульсивність» ми 
спостерігаємо зміну в показниках порівняльної підгонки моде-
лі CFI — 0.915, TLI — 0.903, RMSEA — 0.045. Індекс абсолют-
ної надійності RMSEA, що є більш надійним для даного обсягу 
вибірки, свідчить про високу відповідність апріорної моделі 
даним, індекси СFI та TLI також свідчать про хорошу відповід-
ність моделі. 

Ми передбачаємо, що застосування подальших рекоменда-
цій до модифікації може підвищити відповідність моделі даним 
вибірки та збільшити ймовірність того, що модель не відтво-
риться на інших вибірках. 

У модифікованій факторній моделі SURPS ми спостерігаємо 
зміну інтеркореляції факторів. Фактор «тривожність» має не-
значну негативну кореляцію з фактором «пошук стимуляції», 
незначне посилення кореляційного зв’язку з фактором «ім-
пульсивність». Ця зміна зумовлена включенням питання 18 
до шкали «пошук стимуляції». Для фактора «депресивність» 
посилився кореляційний зв’язок з фактором «імпульсивність» 
(коефіцієнт кореляції збільшився на 0.05) та зменшився ко-
реляційний зв’язок з фактором «пошук стимуляції» і тепер 
відображає слабку зворотну кореляцію. Кореляційний зв’язок 
факторів «імпульсивність» та «пошук стимуляції» є найсиль-
нішим інтеркореляційним зв’язком, однак після модифікації 
зв’язок зменшився на 0.02. Доцільність введення питання 7 до 
шкали «імпульсивність» підтвердилась сильним негативним 
кореляційним зв’язком між питанням та фактором (-0.69). Мо-
дифікація шкали «пошук стимуляції» через включення до неї 
питання 18 ілюструється слабким негативним кореляційним 
зв’язком (-0.37) 

Висновки. Отримані результати дозволили встановити надій-
ність окремих питань опитувальника та зведених показників 
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для кожної з 4 шкал. Більш високі показники надійності за 
коефіцієнтами Альфа та Лямбда 2 ми спостерігаємо у шкалах 
«депресивність» та «пошук стимуляції». Разом з тим ми ба-
чимо, що для шкал «депресивність» та «пошук стимуляції» 
показник Лямбда 2 є вищим за показник Альфа, тобто без при-
пущення про рівну коваріацію елементів ми отримуємо більш 
високу надійність. У випадку шкал «тривожність» та «імпуль-
сивність» спостерігаємо зворотну картину — показники Альфа 
є вищими за Лямбда 2. Загалом отримані коефіцієнти є достат-
ньо високими, щоб ілюструвати необхідний рівень надійності 
методики. 

Порівняння вибірок осіб з діагностованою залежністю та 
осіб без діагностованої залежності за допомогою методу xi-
квадрат дозволило виділити 6 питань, що дозволяють перед-
бачати приналежність досліджуваних до тієї чи іншої вибірки. 
Потенційно питання, що відносяться до шкал «депресивність», 
«пошук стимуляції» та «імпульсивність», можуть слугувати 
допоміжною шкалою, що може використовуватись дотично до 
діагностики наявності залежності від психоактивних речовин. 

Оригінальна факторна структура методики SURPS за показ-
никами конфірматорного факторного аналізу продемонструва-
ла задовільні показники відповідності до емпірично виявлених 
на вибірці закономірностей. Завдяки функції модифікації від-
повідність апріорної моделі була покращена до оптимального 
рівня. Модифікована модель передбачає включення питання 7 
шкали «імпульсивність», та питання 18 до шкали «пошук сти-
муляції». 

Виявлені, в рамках процедури адаптації, критерії надійнос-
ті методики дозволяють використовувати її на вибірках людей, 
що є носіями російської мови, з метою виявлення факторів ри-
зику розвитку залежності від психоактивних речовин. 

Перспективи подальшого дослідження. В рамках проце-
дури адаптації методики SURPS ми вважаємо доцільним ви-
ділити такі кроки: 1. Дослідження конкурентної валідності 
методики шляхом кореляційного аналізу зі шкалами імпуль-
сивності, тривожності, депресивності та пошуку стимуляції, що 
вже апробовані на російськомовній вибірці країн СНД. 2. Мо-
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дифікація шкали SURPS через збільшення ступенів свободи 
змінних-питань, тобто розширення можливих варіантів від-
повіді. Це дозволить отримувати більш точну інформацію про 
стан змінної у досліджуваних, та диференціювати результати 
більш детально. 3. Лонгітюдний аналіз з використанням шка-
ли SURPS дозволить проаналізувати відповідність результатів 
методики подальшим випадкам розвитку залежності. 
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АДАПТАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ ОПРОСНИКА 
«ШКАЛА РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ» 

В статье представлены результаты перевода и адаптации методи-
ки SURPS «Шкала риска развития зависимости от психоактивных 
веществ» на русском языке. Четыре субшкалы методики, соответ-
ствующие четырем хорошо обоснованным теоретическим конструк-
там — «депрессивность», «тревожность», «импульсивность», «поиск 
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стимуляции». Выраженность данных черт на личностном уровне ассо-
циирована с риском развития зависимости от психоактивных веществ 
и позволяет прогнозировать возможный выбор психоактивного веще-
ства и этиологию зависимости, опираясь на личностную мотивацию. 
Получены кофициенты надежности для шкал по методам Альфа Крон-
баха и Лямбда 2 Гуттмана. С помощью метода xi-квадрат на резуль-
татах выборки проиллюстрирована возможность отдельных вопросов-
индикаторов предусмотреть принадлежность испытуемых к группе без 
диагностированной зависимости или к группе с диагностированной 
зависимостью. Соответствие оригинальной факторной модели шкалы 
SURPS эмпирически установленным на русскоговорящих испытуемых 
закономерностям установлена и модифицирована с помощью метода 
конфирматорного факторного анализа. 

Ключевые слова: зависимость, психоактивные вещества, психоме-
трия, депрессивность, тревожность, импульсивность, поиск стимуля-
ции. 
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VALIDATION OF ThE SuBSTANCE uSE RISK PROFILE 
SCALE’S (SuRPS) RuSSIAN LANGuAGE VERSION 

The aim of article is to provide results of russian language validation 
of substance risk profile scale. 

Background: Substance risk use profile scale is a questionnaire, that 
measures 4 personality traits, that highly associated with addiction de-
velopment, and could be used as a tool for screening and early interven-
tion to prevent addiction. 

The aim of article is to provide results of russian language validation 
of substance risk profile scale. 

Methods: The validation sample includes 218 individuals, 70 of which 
had diagnosed substance addiction. 

Results: Reliability indices of Cronbach’s Alpha and Guttman Lamb-
da 2 have shown good reliability of internal consistency for sub-scales 
«hopelessness» and «sensation-seeking» and moderate reliability for 
scales «anxiety sensitivity» and «impulsiveness». Confirmatory factor 
analyses have shown moderate model fitness before modification, and 
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good fitness after two modifications. Seven items have demonstrated sig-
nificant difference in results for samples with and without addiction. 

Conclusion: Russian language version of SURPS shown good reliabil-
ity and fitness, and can be used as a valid tool to measure psychological 
risk factor for substance addiction development. 

Key words: addiction, drugs, psychometrics, hopelessness, anxiety, 
impulsiveness, sensation seeking. 

Стаття надійшла до редакції 18.05.2019 



75

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 2 (50)

УДК 316.6+159.96:37.091.212  
DOI: https://doi.org/10.18524/2707-0409.2019.2(50).185829

Добровольська Н. А. 
канд. психол. наук, здобувач кафедри практичної психології 
та соціальної роботи Східноукраїнського національного 
університету ім. В. Даля 
e-mail: dobro73@ukr.net 
ORCID: 0000–0002–8786–4316 

соціально-Психологічний суПровід Процесу 
становлення обдарованої особистості 

В статті розкрито соціально-психологічні механізми станов-
лення обдарованої особистості, шляхи перетворення освітньо-
го процесу з метою підвищення його ефективності, ціліснос-
ті й органічності, створення психолого-педагогічної системи 
становлення обдарованої особистості в умовах довузівської та 
вузівської підготовки; наведено якісні характеристики, що до-
зволяють визначити рівень творчої активності на різних ета-
пах становлення обдарованої особистості; запропоновано апро-
бовану на практиці соціально-психологічну систему супроводу 
процесу становлення обдарованої особистості, засновану на 
створенні розвиваючого освітнього середовища як особливим 
чином організованого соціокультурного й освітнього просто-
ру в різних типах освітніх установ. Розроблено узагальнену 
модель обдарованої особистості, описані якісні та кількісні 
критеріальні показники оцінки обдарованої особистості, за-
пропоновано методичний інструментарій діагностики рівня її 
сформованості на різних етапах становлення обдарованої осо-
бистості; охарактеризоване розвиваюче освітнє середовище як 
соціокультурний простір; розроблена концепція становлення 
обдарованої особистості в умовах розвиваючого освітнього се-
редовища як сукупність науково-теоретичних та методологіч-
них підстав; виявлено та описано механізм реалізації цього 
процесу в умовах розвиваючого освітнього середовища; за-
пропонована науково обґрунтована й експериментально пере-
вірена модель соціально-психологічної системи, спрямованої 
на процес становлення обдарованої особистості, що інтегрує 
структуру, зміст, науково-методичне обґрунтування та техно-
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логічне забезпечення процесу в умовах розвиваючого освітньо-
го середовища. 
Ключові слова: особистість, обдарованість, творчість, креатив-
ність, обдарована особистість, становлення обдарованої особис-
тості, трансформаційні зміни соціуму. 

Постановка проблеми. Вітчизняна система освіти переживає 
період радикальних змін, детермінованих глобальними пере-
творювальними процесами, що відбуваються в нашій країні й 
у всьому світі. Суспільство, яке переживає зростаючу кількість 
невирішених проблем, прямо або побічно спонукає свої соці-
альні інститути знаходити оптимальні способи їх вирішення, 
зокрема через розкриття резервів обдарованої особистості [4; 
7; 9; 11; 12]. У ряді досліджень саме існування цивілізації ста-
виться у пряму залежність від наявності у сучасної людини 
творчого потенціалу. Іншими словами, мова йде про відтворен-
ня творчого потенціалу нації, що у вирішальній мірі визна-
чається ступенем творчого становлення кожної окремої осо-
бистості. Щоб ці глобальні завдання могли здійснитися, має 
відбутися переорієнтація освіти з інтересів держави на інтереси 
особистості. Це означає, що замість відтворення накопиченого 
досвіду в сучасному світі стає необхідним забезпечити перева-
жання процесів створення нового над копіюванням старого [2; 
5; 8; 10]. Саме ця ідея перетворюється у провідний принцип 
діяльності системи освіти як головного інституту соціокультур-
ної спадщини, зачіпаючи цілі освітнього процесу, його зміст, 
форми та методи. 

Разом із тим об’єктивна ситуація вимагає широкого розу-
міння процесу становлення обдарованої особистості, розгляд 
його як вирішального чинника у випереджальному розвитку 
покоління, покликаного жити й активно діяти у нових соціо-
культурних умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах, що 
склалися, проблема становлення обдарованої особистості набу-
ває особливої актуальності і стає найважливішим напрямком 
сучасних емпіричних пошуків і науково-теоретичних дослі-
джень. Її активно розробляють провідні вчені країн світового 
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співтовариства (Ф. Баррон, Дж. Гілфорд, В. Гордон, Г. Лозанов, 
К. Роджерс, А. Ротенберг, К. Тейлор, Р. Торренс, В. Франкл). 
Процес становлення творчої особистості наразі розглядається 
як міждисциплінарна проблема і вивчається у різних аспек-
тах: уточнюється співвідношення інтелектуальних здібностей, 
творчих якостей і мислення індивіда (В. Андрєєв, Д. Бого-
явленська, B. Заїка, І. Кон, Т. Кудрявцев, Я. Пономарьов та 
ін.), виявляються істотні ознаки креативності як однієї з інте-
гральних соціально значущих якостей особистості (С. Арієті, 
Р. Мей, Д. Богоявленська, О. Яковлева та ін.), досліджуються 
творчі здібності і творче мислення учнів у процесі навчання у 
загальноосвітніх закладах та закладах вищої освіти (Н. Ілья-
сов, О. Кочетов, Ю. Кулюткін та ін.), розглядаються законо-
мірності розвитку творчого потенціалу особистості (Т. Кудряв-
цев, І. Семенов, C. Степінський та ін.), піддається суттєвому 
переосмисленню саме поняття творчості (А. Бодо, Б. Раушен-
бах, Р. Ремушам С. Штейн, А. Хатсон та ін.). Широко і бага-
тоаспектно вивчається творча природа освітньої діяльності та 
шляхи формування творчої особистості вчителя (В. Бухвалов, 
В. Загвязинський, В. Кан-Калик, Ю. Львова, М. Никандров, 
М. Поташник, В. Сластенін та ін.). 

Водночас, при всій значущості виконаних досліджень, за-
лишаються недостатньо розробленими методологічні та техно-
логічні аспекти становлення обдарованої особистості в умовах 
освітнього простору. Таким чином, виникає протиріччя між 
об’єктивною потребою суспільної та освітньої практики у ста-
новленні обдарованої особистості та недостатньою розробленіс-
тю його теоретико-методологічних і технологічних основ. 

Мета статті. Розкрити специфіку соціально-психологічного 
супроводу процесу становлення обдарованої особистості. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до логіки дослі-
дження для вирішення поставлених завдань використовувався 
комплекс взаємодоповнюваних методів: теоретико-методоло-
гічний аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми; 
метод експертних оцінок, метод діалектичних пар і уявного 
експерименту. Це дозволило виявити рівень розробленості 
проблеми становлення обдарованої особистості з позицій між-
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дисциплінарного дослідження і обґрунтувати концептуальні 
підходи до організації цього процесу в умовах освітнього се-
редовища. 

Провідна роль у дослідженні належить експерименту, в ході 
якого застосовувалися загальні діагностичні методи (включене 
спостереження, анкетування, тестування, діагностична бесіда, 
ранжування; використовувалася методика незалежних харак-
теристик, застосовувалися методи творчого розвитку і самороз-
витку особистості, соціометрія, вивчення продуктів діяльнос-
ті); спеціальні психологічні методи (контентний психоаналіз, 
метод асоціацій, тренінговий діагностичний метод). Ці методи 
дозволили адекватно діагностувати рівень творчої активності 
особистості на різних етапах її становлення. 

В ході перевірки результатів дослідження та узагальнення 
його висновків використовувалися сістемно-цілісний аналіз, 
методи математичної статистики в обробці даних, що дозволи-
ло з високим ступенем достовірності судити про ефективність 
проведеного дослідження. 

Дослідно-експериментальною базою дослідження виступали 
освітні установи Центрального, Східного та Західного регіонів 
України. На різних етапах роботи дослідженням було охопле-
но 460 учнів, студентів вузів, вчителів, викладачів вищих на-
вчальних закладів. 

Дослідження виконувалось у декілька етапів. 
На першому етапі з позицій міждисциплінарних досліджень 

вивчався стан розробленості проблеми у науці, визначалися ме-
тодологічні підходи до її вирішення, формулювалася теоретична 
концепція становлення обдарованої особистості, розроблялася 
цілісна теоретика-методологічна модель соціально-психологіч-
ної системи, визначалися можливості різних інноваційних пси-
хотехнологій в організації процесу, накопичувався практичний 
досвід роботи у загальноосвітніх закладах та закладах вищої 
освіти. 

На другому етапі була проведена дослідно-експерименталь-
на робота щодо впровадження розробленої моделі соціально-
психологічної системи становлення обдарованої особистості у 
навчально-виховний процес загальноосвітньої школи; велася 
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робота з учнями та викладачами освітніх закладів різних ти-
пів; встановлювався науково-методичний зв’язок з педагогами 
вищих навчальних закладів. 

На третьому етапі виявлялися можливості освітнього сере-
довища загальноосвітньої школи в організації процесу станов-
лення обдарованої особистості; уточнювалася концепція дослі-
дження, яка вимагала розгляду розвиваючого середовища як 
умови ефективності протікання цього процесу. 

На четвертому етапі здійснювався формувальний експери-
мент щодо організації процесу соціально-психологічного су-
проводу становлення обдарованої особистості в умовах розви-
ваючого середовища; на основі аналізу й обробки накопиченого 
фактичного матеріалу велася перевірка отриманих результатів; 
здійснювалося впровадження апробованої соціально-психоло-
гічної системи становлення обдарованої особистості в освітній 
процес різних навчально-виховних установ; розроблялися про-
грами використання авторської соціально-психологічної сис-
теми становлення обдарованої особистості в діяльності різних 
типів освітніх закладів. 

Констатовано, що у сучасних соціокультурних умовах різ-
ко підвищилася роль творчості в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства, у зв’язку з чим набула особливої   теоретичної ак-
туальності і практичної значущості проблема становлення об-
дарованої особистості, що розуміється як процес оптимального 
включення суб’єкта в різні види творчої діяльності, процес са-
мореалізації та саморозвитку засобами цієї діяльності [1; 3; 6]. 
Виявлення сутності процесу становлення обдарованої особис-
тості передбачає аналіз: розвиваючого освітнього середовища з 
включеними в нього об’єктами творчості як умови здійснення 
даного процесу; педагогів і вихованців як суб’єктів творчого 
взаємопов’язаного і взаємодоповнюючого діяльнісного спіл-
кування; творчої активності як інтегративної характеристики 
суб’єкта життєдіяльності, психологічного механізму творчості, 
одиниці функціонування обдарованої особистості; соціальної 
підтримки як особливої   сфери професійної діяльності, в ході 
якої, спираючись на можливості особистості, на розуміння ме-
ханізмів, що впливають на її творчу активність, відбуваєть-
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ся підбір адекватних способів для підтримування її в режимі 
оптимальної творчої життєдіяльності. 

Показано, що концептуальне обґрунтування процесу станов-
лення творчої особистості як цілісна єдність методологічних та 
теоретичних підстав базується на визнанні розвиваючого освіт-
нього середовища як умови, що сприяє перетворенню спонтан-
ної і безпосередньої активності суб’єкта в опосередковану куль-
турну поведінку, творчу діяльність. 

З’ясовано, що розвиваюча освітнє середовище виступає як 
особливим чином організований соціокультурний простір, що 
надає максимум можливих індивідуально-творчих траєкторій 
для саморозвитку всіх включених в суб’єктів, які здійснюють 
смислові відносини, пов’язані з осмисленням творчої діяльнос-
ті з позицій життєвого, в тому числі реального або передба-
чуваного професійного самовизначення особистості; зі створен-
ням у виконуваній діяльності нових сторін творчого потенціалу 
особистості; з формуванням зацікавленою у розширеному від-
творенні особистістю свого потенціалу середовища оточуючих, 
середовища друзів; мобілізаційні відносини, спрямовані на по-
долання виникаючих у творчій діяльності труднощів, на го-
товність нести певні втрати заради досягнення кінцевого ре-
зультату — становлення обдарованої особистості; диспозиційні 
відносини, пов’язані з баченням основної проблеми творчої ді-
яльності, з виявленням потенціалу її практичного застосуван-
ня у наявних умовах розвиваючого освітнього середовища, з 
управлінням процесом реалізації ідеї на практиці; позиційні 
відносини, засновані на реалізації багажу знань і умінь, досвіду 
і творчої активності всіх суб’єктів цього процесу відповідно до 
можливостей конкретного розвиваючого освітнього сере довища; 
міжособистісні відносини, які передбачають взаємо збагачення 
кожного суб’єкта освітнього процесу, включеного в активне, 
творче, діяльнісне спілкування. 

Узагальнена модель обдарованої особистості розроблялася 
на основі врахування сутності та специфіки творчості як за-
гальнонаукового поняття і соціально-психологічного феномена, 
порівняльної характеристики різних типів творчої особистості, 
виявлення компонентів структури особистості; аналізу твор-
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чої активності як базової підстави особистості. На основі цього 
створювався діагностичний інструментарій психологічного мо-
ніторингу процесу становлення обдарованої особистості (крите-
рії, показники, рівні творчої активності, адекватна їм система 
способів стеження). 

Моделювання соціально-психологічної системи, що забезпе-
чує становлення обдарованої особистості в умовах розвиваючо-
го освітнього середовища, включало в себе визначення динамі-
ки становлення обдарованої особистості і відображення етапів 
її експериментальної роботи; виявлення механізмів, що сти-
мулюють успішне протікання цього процесу; формулювання 
чітких цільових установок, що визначають завдання експери-
ментальної роботи на кожному її етапі; внесення змін до змісту 
програм і до технологій освітнього процесу з метою адекватної 
відповідності змістовного компонента завданням становлення 
обдарованої особистості. 

Механізм становлення обдарованої особистості в умовах роз-
виваючого освітнього середовища передбачав таку сукупність 
дій: визначити логіку становлення обдарованої особистості; 
виявити етапи роботи, що відображають цю логіку; сформу-
лювати чіткі цільові установки, що визначають завдання екс-
периментальної роботи на кожному її етапі; включити у зміст 
освітнього процесу різні аспекти творчої діяльності, сформу-
вати на їх основі міцні і гнучкі навички вирішення різнома-
нітних творчих завдань; розробити систему творчих завдань, 
поетапно ускладнюваних і охоплюючих різні сфери життєді-
яльності особистості; розробити систему контрольно-оцінних 
методик, що дозволяють з високим ступенем достовірності су-
дити про рівень творчої активності особистості; скоординувати 
дії всіх суб’єктів освітнього процесу, які активно взаємодіють 
в умовах розвиваючого середовища. 

Підготовка і перепідготовка педагогічних кадрів до створен-
ня розвиваючого освітнього середовища як умови становлення 
обдарованої особистості впроваджувалася на основі формування 
морально-психологічної готовності педагога до творчості, яка 
виражається в цільовій установці на індивідуально-особистіс-
ний підхід, стратегію співробітництва і співтворчості; організа-
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цію діяльнісного спілкування суб’єктів освітнього процесу, що 
здійснюється на основі міжсуб’єктного зв’язку; діалогічність 
взаємодії педагогів і вихованців, створення оптимальних умов 
для обміну інтелектуальними, моральними, емоційними, твор-
чим цінностями; переважання емпатії в міжособистісних відно-
синах; спрямованість на підтримку індивідуального і творчого 
розвитку і саморозвитку особистості; надання особистості необ-
хідного простору для прийняття самостійних рішень, свободи 
вибору змісту і способів творчої діяльності. 

Реалізація програми соціально-психологічного супрово-
ду процесу становлення обдарованої особистості засвідчила, з 
одного боку, позитивні зміни у параметрах креативності, а з 
іншого — самоактуалізації особистості, гармонізації системи 
ставлень і самооцінок, а також підвищення рефлексивності, 
що корегує її систему цінностей. У досліджуваних експеримен-
тальної групи відбулися значущі зміни за всіма показниками 
креативності — найбільші за шкалами дивергентного мислення 
та креативної спрямованості, а найменші — за шкалою вина-
хідливості. Водночас у контрольній групі значущого зростання 
показників не відбулося. 

Значущо зросли показники у респондентів експеримен-
тальної групи за шкалами рефлексивності, самооцінки, само-
ставлення. Найбільшу кількість статистично значущих коре-
ляційних зв’язків віднайдено між показниками рефлексії та 
всіма показниками розвитку творчих рис особистості: креатив-
на мотивація та креативна спрямованість (r=0,43 при р≤0,01), 
свобода асоціацій (r=0,47 при р≤0,01), дивергентне мислення 
(r=0,49 р≤0,001), винахідливість (r=0,52 при р≤0,001). Най-
більш значущим є кореляційний зв’язок між показниками 
рефлексії та таким показником як здібність до комбінування 
(r=0,69 при р≤0,001). Коефіцієнт кореляції між показниками 
рефлексії та показниками самооцінки на кінець експерименту 
склав r=0,86 при р≤0,001, між показниками саморегуляції й 
самооцінки r=0,75 при р≤0,001, між показниками саморегуля-
ції й показниками рефлексії r=0,82 при р≤0,001. У контроль-
ній групі за більшістю показників не було діагностовано значу-
щих змін досліджувальних параметрів. Отже рефлексивність є 
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одним з провідних особистісних чинників розвитку обдарованої 
особистості. 

В експериментальний групі змінилися такі параметри само-
ставлення, як самовпевненість (ЕГ1емп=5,52; ЕГ2емп=7,41 при 
p≤0,05), самоцінність (ЕГ1емп=5,40; ЕГ2емп=7,89 при p≤0,05), 
самокерування (ЕГ1емп=6,32; ЕГ2емп=7,71 при p≤0,05), що 
значно зросли, та внутрішньою конфліктністю (ЕГ1емп=6,29, 
ЕГ2емп=5,17 при p≤0,05), що знизилася, а також відбулося 
підвищення однорідності вибірки за цими шкалами. 

Змін зазнали параметри самоактуалізації респондентів: 
орієнтації у часі (ЕГ1емп=6,46; ЕГ2емп=9,13 при p≤0,05), 
цінностей (ЕГ1емп=5,87; ЕГ2емп=6,31 при p≤0,05), потреби 
у пізнанні (ЕГ1емп=7,58; ЕГ2емп=9,74 при p≤0,05), креатив-
ності (ЕГ1емп=7,81; ЕГ2емп=9,86 при p≤0,05), саморозуміння 
(ЕГ1емп=7,48; ЕГ2емп=8,64 при p≤0,05), гнучкості у спілку-
ванні (ЕГ1емп=6,29; ЕГ2емп=7,44 при p≤0,05). У контрольній 
групі суттєвих змін у параметрах самоактуалізації не відбу-
лося. 

Констатовано, що у респондентів з експериментальної та 
контрольної груп відбулася значна перебудова усієї системи 
цінностей загалом та її складових — ієрархічних систем термі-
нальних цінностей у кожній життєвій сфері зокрема. Провід-
ними цінностями респондентів експериментальної групи ста-
ли креативність, високий рівень матеріального забезпечення, 
саморозвиток та досягнення, а провідними сферами життя — 
навчання й освіта та професійне життя, а у респондентів кон-
трольної групи провідними цінностями стали: високий рівень 
матеріального забезпечення, збереження індивідуальності, 
власний престиж та провідними сферами життя — професійне 
життя та навчання й освіта відповідно. 

Висновки і пропозиції. Отже розроблена у дослідженні су-
купність теоретичних положень і технологічних підстав міс-
тить в собі вирішення науково-прикладної проблеми — забез-
печення системи соціально-психологічного супроводу процесу 
становлення обдарованої особистості в умовах розвиваючого 
освітнього середовища. Здійснений науковий аналіз підстав і 
факторів становлення обдарованої особистості в умовах розви-
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ваючого освітнього середовища як цілісної сукупності вихідних 
передумов і причин, що обумовлюють ефективність процесу в 
рамках запропонованої системи, інтегровано у соціокультур-
ний простір закладів освіти різного типу. Під час міждисциплі-
нарного науково-теоретичного аналізу виокремлено інваріантні 
характеристики поняття обдарованої особистості як загально-
наукової і психологічної категорії; зроблена спроба визначен-
ня обдарованої активності як базової основи особистості; роз-
роблено узагальнену модель обдарованої особистості, описані 
якісні та кількісні критеріальні показники оцінки обдарованої 
особистості, запропоновано методичний інструментарій діа-
гностики рівня її сформованості на різних етапах становлення 
обдарованої особистості; охарактеризоване розвиваюче освітнє 
середовище як соціокультурний простір; розроблена концепція 
становлення обдарованої особистості в умовах розвиваючого 
освітнього середовища як сукупність науково-теоретичних та 
методологічних підстав; виявлено та описано механізм реаліза-
ції цього процесу в умовах розвиваючого освітнього середови-
ща; запропонована науково обґрунтована й експериментально 
перевірена модель соціально-психологічної системи, спрямова-
ної на процес становлення обдарованої особистості, що інтегрує 
структуру, зміст, науково-методичне обґрунтування та техно-
логічне забезпечення процесу в умовах розвиваючого освітньо-
го середовища; розроблено та впроваджено зміст підготовки і 
перепідготовки педагогічних кадрів зі створення розвиваючого 
освітнього середовища як умови становлення обдарованої осо-
бистості. Створена концепція становлення обдарованої особис-
тості в умовах розвиваючого освітнього середовища поглиблює і 
збагачує наукові уявлення про зазначений феномен, служить в 
якості евристичної основи теоретичного моделювання принци-
пово нової соціально-психологічної системи; розроблена поня-
тійно-термінологічна і методична інфраструктура дослідження 
механізму становлення обдарованої особистості збагачує кате-
горіальний апарат психології. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

В статье раскрыты социально-психологические механизмы станов-
ления одаренной личности; показаны пути преобразования образова-
тельного процесса с целью повышения его эффективности, целостности 
и органичности, создания психолого-педагогической системы станов-
ления одаренной личности в условиях довузовской и вузовской подго-
товки. Приведены качественные характеристики, позволяющие опре-
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делить уровень творческой активности на разных этапах становления 
одаренной личности; предложена апробированная на практике соци-
ально-психологическая система сопровождения процесса становления 
одаренной личности, основанная на создании развивающей образова-
тельной среды как особым образом организованного социокультурного 
и образовательного пространства в различных типах образовательных 
учреждений. Разработана обобщенная модель одаренной личности, 
описаны качественные и количественные критериальные показатели 
оценки одаренной личности, предложен методический инструмента-
рий диагностики уровня ее сформированности на разных этапах ста-
новления одаренной личности; охарактеризована развивающая об-
разовательная среда как социокультурное пространство; разработана 
концепция становления одаренной личности в условиях развивающей-
ся образовательной среды как совокупности научно-теоретических и 
методологических оснований; выявлены и описаны механизмы реа-
лизации этого процесса в условиях развивающейся образовательной 
среды; предложена научно обоснованная и экспериментально прове-
ренная модель социально-психологической системы, направленной на 
процесс становления одаренной личности, интегрирующей структуру, 
содержание, научно-методическое обоснование и технологическое обе-
спечение процесса в условиях развивающейся образовательной среды. 

Ключевые слова: личность, одаренность, творчество, креативность, 
одаренная личность, становление одаренной личности, трансформаци-
онные изменения социума. 
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SOCIAL-PSYChOLOGICAL SuPPORT OF ThE PROCESS 
OF FORMATION OF ThE GIFTED PERSON 

The article reveals the socio-psychological mechanisms of the forma-
tion of a gifted person; The ways of transformation of the educational 
process with the aim of increasing its efficiency, integrity and organic-
ity, creating a psychological and pedagogical system of becoming a gifted 
person in the conditions of pre-university and university education are 
shown. The qualitative characteristics are given, allowing to determine 
the level of creative activity at different stages of the formation of a 
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gifted person; proposed a proven in practice socio-psychological system 
of supporting the process of becoming a gifted person, based on the cre-
ation of a developing educational environment as a specially organized 
socio-cultural and educational space in various types of educational insti-
tutions. A generalized model of a gifted person has been developed, quali-
tative and quantitative criterion indicators for assessing gifted activity 
have been described, methodological tools have been proposed for diag-
nosing the level of its formation at different stages of the formation of 
a gifted person; characterized by developing educational environment as 
a socio-cultural space; the concept of the formation of a gifted person in 
the conditions of a developing educational environment as a combination 
of scientific, theoretical and methodological grounds has been developed; 
identified and described mechanisms for the implementation of this pro-
cess in a developing educational environment; A scientifically based and 
experimentally proven model of a socio-psychological system aimed at the 
process of becoming a gifted person integrating the structure, content, 
scientific and methodological substantiation and technological support of 
this process in a developing educational environment has been proposed. 

Key words: personality, giftedness, creativity, creativity, a gifted 
person, the formation of a gifted person, transformational changes in 
society. 
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социально-Психологические факторы, 
оПределяющие концеПт эмоционального 
интеллекта и роль эмоций в условиях 
Постиндустриального общества 

В статье представлен обзор работ ряда авторов, посвященных 
эмоциям, интеллекту и эмоциональному интеллекту. Рассмотрен 
ряд методологических подходов к определению уровня эмоцио-
нального интелекта, а также дан сравнительный анализ методо-
логий определения IQ и EQ. Приведена характеристика психоло-
гических, общественных и социально-экономических процессов 
в условиях постиндустриального общества, а также роли и функ-
ции как эмоций, так и показателей интеллекта и эмоционально-
го интеллекта в настоящее время. Указаны направления иссле-
дований эмоций с учётом происходящих в социуме изменений. 
Ключевые слова: эмоции, эмоциональный интеллект, постин-
дустриальное общество, психологические процессы, психоло-
гическая гносеология. 

Постановка проблемы. В настоящее время роль и значение 
эмоций в общественной жизни и в экономических отношени-
ях постоянно растёт. В условиях существенного увеличения и 
диверсификации информационных потоков и повышения тре-
бований к их обработке, а также нарастания скорости всех со-
циальных процессов и актуализации необходимости решения 
новых сложных задач интуитивная составляющая методологий 
аналитической оценки различных факторов и событий стано-
вится важной и неотъемлемой частью как прикладных, так и 
научных исследований. 

© Жилин М. В., 2019
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Целью статьи является анализ социальных тенденций и 
психологических процессов в обществе, а также роль эмоций и 
концепта эмоционального интеллекта в условиях роста инфор-
мационных потоков. 

Предметом исследования являются эмоции в неразрывной 
связи с общественными процессами и способами их познания 
и осмысления. 

Эмоциональный интеллект (emotional intelligence) опреде-
ляют как способность понимать намерения, мотивацию и же-
лания различных людей, а также способность осознавать и 
управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях 
решения практических задач. На наш взгляд, в таком опреде-
лении, сформулированном Смитом в начале двадцать первого 
века четко прослеживается влияние идей Дэвида Вэкслера, ко-
торый понимал интеллект как системную способность челове-
ка целенаправленно действовать и рационально мыслить. При 
этом рациональность мышления рассматривалась Вэкслером 
фактически лишь с точки зрения оценки эффективности взаи-
модействия с окружающим миром. А продуктивность мышле-
ния определялась исходя из возможности получения матери-
ального результата и производства материальных ценностей. 
Иными словами, концепт интеллекта хорошо вписывался в 
философию развития индустриального общества и общества по-
требления [9]. 

Если Чарльз Дарвин рассматривал в своём труде «Выраже-
ние эмоций у людей и животных» роль проявления эмоций 
для выживания видов, а также для их адаптации, то рабо-
ты многих других ученых скорее говорили о роли и значе-
нии обуздания эмоций и управления ими в развитии этики, 
культуры и общества в целом [2]. Например, Зигмунд Фрейд 
полагал, что первые законы и предписания этики, такие как 
«Свод законов Хаммурапи», созданный в Вавилоне в XVIII 
веке до н. э., или эдикт императора Ашоки, можно расцени-
вать как стремление структурировать и придать проявлению 
эмоций цивилизованную форму. В каком-то смысле быть куль-
турным или даже точнее — находиться внутри культурного 
поля, с точки зрения основателя психоанализа, означает быть 
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в состоянии сдерживать эмоции [5]. В связи с чем мысль о 
ненужности и неважности эмоций получила разнообразное от-
ражение в различных идеях, связанных с путями развития 
общества. В том числе — в идеях научного технического про-
гресса, который укоренился в сознании многих поколений как 
незыблемый и чуть ли не самый важный смысл существования 
человечества. В связи с подобным статусом научного прогрес-
са всё, что мешало или даже не помогало развитию науки и 
техники, легко могло быть объявлено и зачастую объявлялось 
злом. В такой ситуации именно рациональное вышло на пер-
вый план. Поэтому и коэффициент интеллекта, и различные 
исследования, связанные с фактором общего интеллекта выш-
ли на ведущие роли. Нашли своё отражение в развитии мно-
гих теорий психометрии и связанных с ними тестах интеллек-
та. Однако в настоящее время общественные процессы стали 
принимать другую форму. Общество меняет и пересматривает 
свои ценности. Поэтому коэффициент интеллекта, основаный 
на ряде логических и арифметических задач, целью которых 
в большей степени служит определение способности челове-
ка обобщать и сопоставлять известные факты, на наш взгляд, 
уже не является настолько точным, каким он был в начале 
двадцатого века. Это связано в том числе с тем, что задачи, ко-
торые ставятся индустриальным и постиндустриальным обще-
ством перед человеком, стали гораздо более системными, раз-
ноплановыми и динамическими. И уже не столь важно решать 
какие-либо узкоспециализированные задачи самому, сколь 
важно найти специалистов, которые в состоянии их решить. 
Время инженеров, как людей, определяющих вектор развития 
общества, несколько потеряло своё прежнее значение. Пришло 
время менеджеров и коммуникаторов. И теперь скорее они за-
дают направление развития общественных процессов. Суще-
ствует мнение, что двадцать первый век либо будет временем 
гуманитариев, либо его не будет вообще. И это уже связано 
не с развитием технологий, а с предотвращением глобальных 
угроз, встающих перед человечеством. И сейчас вполне можно 
полагать, что основным вопросом является уже не научное от-
крытие как таковое, а способ, которым человечество с этим от-
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крытием в состоянии обойтись. При этом важно отметить, что 
коэффициент интеллекта скорее был призван решить вопрос 
оценки адаптивности индивида к общественным процессам, а 
также объяснить успех того или иного человека в поле дости-
жений материального мира со всем многообразием экономиче-
ских отношений в нём. В настоящее же время общественное 
устройство существенно изменилось и продолжает значитель-
но изменяться. Это можно проследить, например, по содержа-
нию рейтинга капитализации ведущих компаний мира. Если 
раньше в нём значительную роль играли корпорации, кото-
рые фактически имели лишь материальные активы и за счёт 
них занимали ведущие места; то сейчас всё большее и большее 
значение приобретают компании, основной капитал которых 
составляют именно активы нематериальные. Пьером Бурдьё в 
1980 году был сформулирован концепт социального капитала, 
ценность которого, с точки зрения автора, в значительной мере 
была обусловлена снижением транзакционных издержек и по-
вышением прибыли организации [6]. Но уже через восемь лет 
Джеймс Коулман дополнил и развил концепт социального ка-
питала в своей статье «Социальный капитал в производстве че-
ловеческого капитала». Согласно идеям, высказанным в этой 
работе, социальный капитал является общественным благом, 
однако создается индивидами с целью получения собственной 
выгоды. Коулман предположил, что для построения социаль-
ного капитала необходимы социальный контракт и наличие 
социальных норм. Также была высказана идея, что социаль-
ный капитал изначально является нейтральным и его оценка 
зависит от способов его использования. Иными словами, оцен-
ка капитала и его форм зависит не только от количественных, 
но и от качественных характеристик. Способ обхождения с со-
циальным капиталом, так же как и способ его получения за-
висит не столько от рациональной сферы, сколько — от сферы 
эмоциональной. Это обусловливает необходимость рассмотре-
ния концепта эмоционального интеллекта, роли мышления и 
эмоций, а также их соотношения между собой [4]. 

Большое количество информации, с которым сталкивается 
человек в процессе ежедневной жизнедеятельности, не только 
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растёт с каждым годом, но и значительно превышает инфор-
мационные объемы, с которыми когда-либо приходилось вза-
имодействовать человеку. В настоящее время основной вопрос 
состоит даже скорее не в том: каким образом обработать инфор-
мационные потоки, а скорее в том: каким образом выбрать то, 
что необходимо анализировать и что анализу можно не подвер-
гать. Следствием запутанности и нетривиальности этой задачи, 
на наш взгляд, является ряд ошибок мышления, которые уже 
практически носят системный характер. К таким ошибкам мы 
можем отнести: необоснованные выводы из имеющейся инфор-
мации; безосновательные обобщения, а также произвольное иг-
норирование какой-то части информации; неаргументирован-
ная индукция и распространение концепций, идей и выводов 
на более широкий класс событий, пренебрежение деталями и 
нюансами, чрезмерная дихотимизация информации, исходя из 
принципа свой — чужой, чёрное — белое. Подобные ошибки, 
на наш взгляд, обусловлены систематической нехваткой ин-
формации, которую можно рассматривать как обработанную 
и достоверную. И если говорить еще более точно, то можно 
сказать о субъективном ощущении этой нехватки. Что в свою 
очередь вызвано значительными требованиями к личности, 
которые выдвигает общество перед человеком. Идеализацией 
социальных и профессиональных ролей. Ростом уровней тре-
воги, связанным с практической невозможностью обработки 
информационных потоков. Растующая необходимость решения 
сложных задач, стоящих в различных практических областях, 
постоянно повыщающаяся роль конвергентных знаний и реше-
ний, развитие дисциплин, находящихся на стыке ряда наук, 
требуют в настоящее время от профессионала не только разби-
раться в своей предметной области, но и быть в курсе тенден-
ций и научных разработок в других областях. В создавшихся 
условиях, на наш взгляд, актуализируются философские гно-
сеологические вопросы ограничений возможностей познания. 
А в частных случаях мы можем говорить об ограничениях 
рационального осмысления окружающей реальности. В усло-
виях, когда для осознания сложнодетерменированной много-
вариантной реальности рационального мышления становится 
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недостаточно, эмоции становятся тем дополнением или даже 
той базой, которая позволяет как адекватно отвечать вызовам 
общества, так и достраивать недостающие фрагменты реаль-
ности в условиях нехватки информации. А также позволяют в 
условиях переизбытка информации интуитивно осуществлять 
выбор: какую именно информацию необходимо обрабывать и 
осмыслять. В процесс анализа, кроме формальной и диалик-
тической логики, могут быть и даже должны быть включены 
интуитивные построения. Так выбор способа и вида анализа 
на интуитивной основе вполне может дать возможность осуще-
ствить его как качественнее, так и быстрее. 

Иными словами, в вышеизложенном речь идёт о регулиру-
ющей и синтезирующей функциях эмоций, а также о компен-
саторной функции. Именно компенсаторная функция, заклю-
чающаяся в восполнении эмоциями недостающей надежной и/
или обработанной, осознанной информации, является, наряду 
с управляющей функцией, одной из ведущих функций эмоций 
в настоящее время. 

Человек постиндустриального общества — это человек, ко-
торый мыслит себя как человека рационального, но, по сути, 
является человеком эмоциональным. Принятие решений на 
основе логики весьма затруднено как в связи с практической 
невозможностью осуществить всесторонний рациональный ана-
лиз происходящих в обществе процессов, так и осмыслить ка-
кой-либо товар или коммерческий продукт как по его внутрен-
него содержанию, так и в сравнении его с другими продуктами. 
Это связано как с тем, что времени для анализа очень мало, так 
и с тем, что количество объектов, которые необходимо проана-
лизировать достаточно велико. Кроме всего прочего, стоимость 
часа времени среднестатистического работника в развитой ин-
дустриальной стране значительно выросла — как по абсолют-
ным показателям, так и с учетом ставок дисконта, реальной 
покупательской способности и т. д. Время на принятие реше-
ний о покупке имеет тенденцию к уменьшению — в том числе 
и потому, что стало экономически целесообразней купить две 
сходные по характеристикам вещи, чем выбирать какую-либо 
одну из них, исходя из её качественных характеристик. Сто-
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имость времени специалистов ведущих специальностей имеет 
устойчивую тенденцию к росту. 

Время выбора товаров на основе полезности сменилось вре-
менем выбора на основе брендовых предпочтений, которые 
имеют скорее эмоциональный, чем рациональный характер. 
Товары перестали кардинально отличаться друг от друга по 
уровню технологичности. Эргономика и маркетинг вышли на 
первые роли. Появилась тендеция оплаты не только качества, 
но и принадлежности. На наш взгляд, покупая продукцию 
фирмы Apple, люди платят не только за её характеристики и 
полезность, но и за возможность прикосновения к легенде соз-
дания и роста этой компании. Происходит процесс некоторого 
олицитворения с создателем бренда, а также присоединения к 
клубу успешных людей. У меня Apple — я такой же, как вы. 
Выбор той или иной марки стал вопросом эмоционально-пси-
хологическим и перестал быть вопросом сугубо рациональным. 
Уровень технологий таков, что лишь высокоточная техника 
может анализировать имеющиеся оттенки. В связи с выше-
сказанным, на наш взгляд, вполне очевидно, что значимость 
эмоций и необходимость их оценки в соверменных условиях 
существенно выросла и, по всей видимости, будет продолжать 
расти. Эмоции получили роль нового языка, стали системой 
символов, с помощью которой можно делать выводы о зна-
чимости происходящего с точки зрения собственных потреб-
ностей. Эмоции стали мотивационной основой практически 
любой деятельности. С развитием гуманизма и толерантности 
во многих развитых странах практически исчезла физическая 
необходимость ежедневной борьбы за существование, за добы-
вание пищи. Большое количество социальных институтов го-
товы снабдить человека всем необходимым, по крайней мере, 
для продолжения его жизнедеятельности. Система пособий 
и социальной поддержки всё больше снижает рациональную 
составляющую в мотивации. В настоящее время эмоции всё 
более непосредственно связывают мотивы и реализацию дея-
тельности, выполняют функцию оценки ее хода и результатов, 
являются основой организации деятельности, стимулируют и 
направляют её. 
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Всё это, на наш взгляд, говорит о растущей роли эмоций в 
различных общественных сферах, что обусловливает необходи-
мость дальнейших научных исследований в этой предметной 
области, даёт право говорить о важности изучения роли эмоций 
в условиях современного общества, а также о целесообразности 
дальнейшей разработки и усовершенстования соотвествующей 
методологии для их оценки. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ, 
ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ КОНЦЕПТ ЕМОЦІЙНОГО 
ІНТЕЛЕКТУ І РОЛЬ ЕМОЦІЙ В УМОВАХ 
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 

У статті представлений огляд робіт ряду авторів, присвячений 
емоціям, інтелекту і емоційному інтелекту. Розглянуто ряд методо-
логічних підходів до визначення рівня емоційного інтелекту, а також 
даний порівняльний аналіз методологій визначення IQ і EQ. Наведено 
характеристику психологічних, суспільних і соціально-економічних 
процесів в умовах постіндустріального суспільства, а також ролі і 
функції як емоцій, так і показників інтелекту й емоційного інтелек-
ту в даний час. Вказані напрямки досліджень емоцій з урахуванням 
змін, що відбуваються в соціумі. 

Ключові слова: емоції, емоційний інтелект, постіндустріальне сус-
пільство, психологічні процеси, психологічна гносеологія. 



98

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 2 (50)

Zhylin M. V. 
Senior Lecturer, Department of Practical Psychology, ONMU. 

SOCIO-PSYChOLOGICAL FACTORS DETERMINING 
ThE CONCEPT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 
AND ThE ROLE OF EMOTIONS IN ThE CONDITIONS 
OF ThE POST-INDuSTRIAL SOCIETY 

Emotional intelligence is defined as the ability to understand the in-
tentions, motivation and desires of various people, as well as the ability 
to recognize and manage their emotions and the emotions of others in 
order to solve practical problems. In our opinion, this definition formu-
lated by Smith at the beginning of the twenty-first century clearly traces 
the influence of the ideas of David Wechsler, who understood intellect as 
the systemic ability of a person to act purposefully and rationally. In this 
case, rationality of thinking was considered by David Wechsler in fact 
only from the point of view of evaluating the effectiveness of interaction 
with the outside world. And the productivity of thinking was determined 
on the basis of the possibility of obtaining a material result and the pro-
duction of material values. In other words, the concept of intelligence 
fits well with the philosophy of industrial society and consumer society. 
Charles Darwin considered in his work Expression of Emotions in People 
and Animals, the role of manifestations of emotions for the survival of 
species, as well as for their adaptation, the work of many other scien-
tists rather spoke about the role and importance of curbing emotions and 
managing them in the development of ethics and culture and society as a 
whole. Sigmund Freud believed that the first laws and regulations of eth-
ics, such as the «Code of Hammurabi», created in Babylon in the XVIII 
century BC. e., or the edict of the emperor Ashoka, can be regarded as 
a desire to structure and give the manifestation of emotions a civilized 
form. In a sense, to be cultural or even more precisely — to be inside the 
cultural field, from the point of view of the founder of psychoanalysis, 
means being able to restrain emotions. In this connection, the thought of 
the uselessness and unimportance of emotions has received a variety of 
reflections in various ideas related to the development of society. Includ-
ing — in the ideas of scientific technical progress, which has taken root 
in the minds of many generations as the unshakable and almost the most 
important meaning of human existence. In connection with a similar sta-
tus of scientific progress, everything that hindered or did not even help 
the development of science and technology could easily be declared, and 
often was declared, evil. In such a situation, it was rational that came 
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to the fore. Therefore, the coefficient of intelligence, and various stud-
ies related to the factor of general intelligence took the lead. They are 
reflected in the development of many theories of psychometry and related 
tests of intelligence. However, at present, social processes have begun to 
take a different form. Society changes and revises its values. Therefore, 
IQ, based on a number of logical and arithmetic problems, the purpose of 
which to a greater extent is to determine a person’s ability to generalize 
and compare known facts, in our opinion, is no longer as accurate as it 
was at the beginning of the twentieth century. 

The importance of emotions and the need to evaluate them under 
modern conditions has increased significantly and, in all likelihood, will 
continue to grow. Emotions have the role of a new language, become a 
system of symbols, with which you can draw conclusions about the signif-
icance of what is happening in terms of own needs of the relevant person. 
Emotions have become the motivational basis of almost any activities. 

At present, emotions are increasingly directly connecting motives and 
realization of activities, perform the function of evaluating its progress 
and results, are the basis of organizing activities, stimulate and direct it. 

All of the above, in our opinion, speaks of the growing role of emo-
tions in various public spheres, which necessitates further research in 
this subject area, gives the right to speak about the importance of study-
ing the role of emotions in modern society, as well as the feasibility of 
further development and improvement of the corresponding methodolo-
gies for their evaluation. 

Key words: emotions, emotional intelligence, post-industrial society, 
psychological processes, psychological gnoseology. 
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два види соціальних норм і Психологічні 
Засади їхнього формування 

У роботі розглядаються засади формування двох видів соці-
альних норм, які можуть буті позначені як моральні та тра-
диційні. Зазвичай дослідники виділяють два види соціальних 
норм за джерелом їхнього походження: моральні та конвен-
ційні. Перші пов’язуються із забороною на нанесення шкоди 
іншим людям; другі пов’язуються із суспільними домовленос-
тями стосовно стандартів поведінки в певних ситуаціях. Я ви-
сунула припущення, що ті соціальні норми, які не пов’язані 
із забороною нанесення шкоди іншим, за своїм походженням 
можуть бути пов’язані не з домовленостями між людьми, а 
з тим, що звичні для індивідів паттерни поведінки розгляда-
ються ними як обов’язкові для виконання стандарти. Можли-
вість утворення соціальних норм у такий спосіб перевірялася 
в емпіричному дослідженні, результати якого підтверджують 
вихідне припущення. 
Ключові слова: соціальні норми, моральні соціальні норми, 
конвенційні соціальні норми, традиційні соціальні норми. 

Постановка проблеми. Соціальна норма — одне з фунда-
ментальних понять соціогуманітарних наук, і подекуди воно 
навіть визначається як основне поняття соціальної онтології 
(Detel, 2008). Таке велике значення соціальним нормам при 
дослідженні суспільних процесів надається у зв’язку з тим, що 
вони розглядаються як одна з головних передумов організо-
ваної людської взаємодії (Shmidt & Tomasello, 2012). Наразі 
найбільший інтерес до соціальних норм з огляду на історію і 

© Жовтянська В. В., 2019



101

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 2 (50)

кількість досліджень виявили соціальна філософія і соціологія. 
Хоча не можна сказати, що психологія не має своїх напрацю-
вань у цій галузі, усе ж багато запитань залишаються відкри-
тими. Передусім це стосується розуміння механізмів формуван-
ня і функціонування різних видів соціальних норм. 

Аналіз літератури. У найбільш загальному розумінні соці-
альні норми — це приписи, стандарти або практики, які вста-
новлюють і регулюють поведінку членів певної соціальної гру-
пи (Бобнeва, 1980; Detel, 2008). Одначе психологічний погляд 
на соціальні феномени передбачає, що для того, щоб якісь при-
писи чи стандарти регулювали поведінку, вони мають якимось 
чином ідентифікуватись як поведінкові регулятори конкретни-
ми індивідами. Тому у психології під соціальними нормами за-
звичай розуміють уявлення індивіда як члена соціальної групи 
про те, як члени цієї соціальної групи мають себе поводити в 
тій чи іншій ситуації (Cialdini et al., 1990; Fehr & Fischbacher, 
2004; McDonald & Crandall, 2015); подекуди під соціальними 
нормами розуміються уявлення індивіда про те, як будуть по-
водити себе більшість значущих для нього людей (Reynolds et 
al., 2015). При цьому виділяються два типи соціальних норм 
(Cialdini et al., 1990): дескриптивні та ін’юнктивні. Перші сто-
суються індивідуальних уявлень про те, як будуть поводитись 
інші, тобто описують, що є звичайним для членів соціальної 
групи. Другі стосуються уявлень про те, які зразки поведінки 
в цій групі є припустимими, а які неприпустимими. 

Більшість дослідників зосереджується на аналізі 
ін’юнктивних соціальних норм, оскільки саме вони виступа-
ють безпосереднім регулятором поведінки людей у групі. Функ-
ціонування таких норм зазвичай пов’язується із застосуванням 
санкцій, які розглядаються як механізм запобігання норма-
тивним порушенням (Cialdini et al., 1990; Detel, 2008; Fehr & 
Fischbacher, 2004). Причому наразі можна виділити дві точки 
зору на спосіб функціонування ін’юнктивних соціальних норм. 

Так, деякі дослідники вважають, що таке функціонування 
пов’язане з уявленнями індивіда про те, які очікування від 
нього мають інші члени групи, та що саме буде ними схвалю-
ватися, а що, навпаки, підпаде під дію санкцій (Cialdini et al., 
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1990). Тобто йдеться про подвійні очікування: мої очікування 
стосовно того, що від мене очікують інші. При такому підході 
основним механізмом функціонування соціальних норм є кон-
формність, тобто орієнтація індивіда на схвалення його пове-
дінки іншими членами групи. 

Інша точка зору передбачає, що ін’юнктивні соціальні нор-
ми — це не лише привід для регуляції індивідом власної пове-
дінки відповідно до загальних стандартів, а й привід для крити-
ки індивідом поведінки інших людей (Rakoczy & Shmidt, 2013). 
Це значить, що будь-який член групи є не лише об’єктом, а й 
суб’єктом дії соціальних норм. Тут постає питання про те, звід-
ки беруться норми, які застосовуються індивідом для оцінки 
власної поведінки та поведінки інших людей, тобто постає пи-
тання про засади формування соціальних норм. 

Дослідники виділяють декілька видів соціальних норм за 
способом їх формування. Так, подекуди виділяються норми ра-
ціональності, які відображають логічні стандарти (Rakoczy & 
Shmidt, 2013), і норми благопристойности, які «забороняють» 
членам групи робити речі, які викликають фізіологічну від-
разу в інших людей (Lisciandra et al., 2013). Але найчастіше 
дослідники виділяють моральні і конвенційні соціальні норми 
(Schmidt & Tomasello, 2012; Rakoczy & Shmidt, 2013; Lisciandra 
et al., 2013). Якщо перші пов’язуються із запобіганням нане-
сення прямої шкоди людині або суспільству, то другі розгля-
даються як відносно довільні домовленості стосовно стандартів 
поведінки у певних ситуаціях. 

Подекуди лише конвенційні норми вважаються власне соці-
альними нормами, тому що лише вони спираються на зовніш-
ній щодо індивіда соціальний контекст, у той час як моральні 
норми є інтерналізованими, «внутрішніми» стандартами для 
індивіда (Lisciandra et al., 2013; Reynolds et al., 2015). Водно-
час є думка, що для того, щоб норми сприймалися індивідом 
саме як норми, вони мають бути інтеріоризовані його психі-
кою, тобто норма є водночас і загально-соціальним, і власне 
психічним явищем (Andrighetto et al., 2007). 

Отже, наразі в множині поглядів на те, що таке соціальна 
норма, а тим більше стосовно видів соціальних норм і меха-
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нізмів їхнього формування чи функціонування, панує швид-
ше різноманіття, аніж одностайність. А от у чому сходиться 
більшість дослідників, так це в баченні ролі соціальних норм 
у суспільстві. Вони розглядаються не лише як базис соціальної 
кооперації, а й як міцний засіб запобігання деструктивній по-
ведінці у членів групи, і зокрема як засіб запобігання перед-
судам і дискримінації (McDonald & Crandall, 2015). 

Із такою позитивною оцінкою ролі соціальних норм у сус-
пільстві можна знайти незгоду лише у небагатьох дослідників. 
Так, Кренделл та ін. вважають, що сили, які формують нор-
мативне наступництво, і сили, які визначають людські перед-
суди, ті самі (Crandall et al., 2013). При цьому соціальні норми 
можуть толерувати або не толерувати передсуди, залежно від 
ставлення у суспільстві до певних соціальних груп (і їхніх пред-
ставників). У цілому автори спостерігають тенденцію до посту-
пового розширення нормативного прийняття різних соціальних 
груп у суспільстві: те, що піддавалось обструкції, скажімо, сто 
років тому, зараз сприймається як цілком нормальне. Цікавим 
є теоретичне дослідження Товстокорої, яка вважає, що дискурс 
бінарних опозицій типу «норма — антинорма», де остання за 
визначенням маркується як негативне явище, призводить до 
неможливості зміни соціальних норм (Товстокора, 2015). 

В останніх двох дослідженнях явно або неявно піднімається 
питання про можливість і навіть необхідність зміни соціальних 
норм, це означає, що соціальна норма як така може нести в 
собі не лише користь, а й негатив або, скажімо так, складнос-
ті для функціонування суспільства. Узагалі питання про роль 
соціальних норм безпосередньо стосується питання про їхнє 
походження, а якщо більш точно, стосується того факту, що 
не всі соціальні норми є моральними соціальними нормами, 
тобто такими нормами, що містять несхвалення деструктивної 
щодо суспільства або індивіда поведінки. Як уже говорилося, 
більшість авторів окрім моральних виділяють ще конвенцій-
ні соціальні норми, і саме вони, а точніше їхнє походження 
і функціонування викликають питання. Перше з них можна 
сформулювати так: а чи справді такі норми є конвенційними, 
тобто нормами-домовленостями? І друге питання: чи справді 
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такі норми є базою для забезпечення кооперативної поведінки 
членів суспільства, як на цьому наголошують деякі дослідники? 
Метою цієї роботи є визначення засад формування соціальних 
норм, а передусім тих норм-умовностей, які не пов’язані з за-
побіганням деструктивної поведінки членами соціальної групи. 

Можна припустити, що якщо говорити про соціальні нор-
ми, які не пов’язані з вимогами раціональності, фізіологічною 
гидливістю і заборонами на нанесення шкоди іншим, то це в 
першу чергу будуть норми, які швидше можна назвати тради-
ційними, аніж конвенційними. Це норми, походження яких 
пов’язано з тенденцією сприймати звичні паттерни поведінки 
як обов’язкові стандарти для виконання членами суспільства. 
Звичність тут розглядається у найширшому розумінні: це те, 
що є звичайним і регулярним у житті певної групи, а не лише 
конкретного індивіда. 

Отже, перша гіпотеза дослідження виглядає наступним чи-
ном. Існує принаймні два види соціальних норм, які відрізня-
ються за способом свого формування. Формування соціальних 
норм першого виду обумовлено заборонами на нанесення шкоди 
людині або суспільству. Тут йдеться про те, що зазвичай іме-
нується моральними нормами. Формування норм другого виду 
обумовлено тим, що звичні для членів групи форми поведінки 
розглядаються ними як обов’язкові для загального виконання 
стандарти. Такі норми будемо надалі позначати як традиційні. 

Крім того, можна висунути гіпотезу про те, що індивіди, 
схильні до актуалізації норм другого типу, статистично відріз-
няються від індивідів, не схильних до їх актуалізації, низкою 
індивідуальних особливостей, а саме: 1) більш низькою гнуч-
кістю мислення; 2) більш низькою рефлексивністю за когнітив-
ним стилем «імпульсивність — рефлексивність»; 3) більшою 
орієнтацією на цінності конформності і традиції. 

Дизайн дослідження. Для перевірки висунутих гіпотез було 
проведено емпіричне дослідження. Його основним інструмента-
рієм виступила спеціально розроблена анкета, яка складалася з 
трьох основних завдань. У кожному з них досліджуваним про-
понувалося за 5-бальною шкалою оцінити низку зразків люд-
ської поведінки. У першому завданні потрібно було оцінити, 
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наскільки нормальними за суб’єктивним сприйняттям респон-
дента є наведені зразки поведінки. У другому завданні потрібно 
було оцінити, наскільки ці зразки поведінки з погляду рес-
пондента є звичайними. Нарешті, в третьому завданні потрібно 
було оцінити, наскільки ці зразки поведінки, на думку респон-
дента, є припустимими або неприпустимими. 

Перше завдання анкети було спрямоване на визначення 
суб’єктивної оцінки нормальності тієї чи іншої поведінки. 
Друге завдання було спрямоване на визначення відповідності 
поведінки до дескриптивних соціальних норм, а третє завдан-
ня — на визначення відповідності поведінки до ін’юнктивних 
соціальних норм. 

Зразки поведінки, які надавалися респондентам для оцін-
ки, були різного плану. По-перше, було два приклади поведін-
ки, пов’язаної з нанесенням безпосередньої шкоди суспільству 
(вони стосувались актуальної для України теми надання хаба-
рів). По-друге, було чотири приклади поведінки, яка не несе 
безпосередньої шкоди, але тією чи іншою мірою порушує звич-
ні стандарти, характерні для українського соціуму. Діапазон 
таких «порушень» коливався від фарбування волосся у незвич-
ний колір до появи без одягу в громадських місцях. По-третє, 
було два приклади поведінки, пов’язаної, в одному випадку, з 
гомосексуальними, а в другому — з міжрасовими стосунками. 

Крім того, респондентам пропонувалося кілька тестів для 
визначення індивідуальних характеристик: тест визначення 
когнітивного стилю «імпульсивність — рефлексивність» «По-
рівняння схожих малюнків» Дж. Кагана, субтест на дівергентне 
мислення Дж. Гілфорда, ціннісний опитувальник Ш. Шварца. 

У дослідженні взяла участь 38 студентів з Національного пе-
дагогічного університету імені М. П. Драгоманова і Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Вік дослі-
джуваних становив від 18 до 22 років. 

Результати. Спочатку було проведено кореляційний ана-
ліз між оцінками поведінкових зразків за дескриптивними та 
ін’юнктивними соціальними нормами. Тобто розглядалось, як 
корелюють оцінки зразків поведінки за рівнем звичайності з 
оцінками цих же зразків поведінки за рівнем припустимості. 
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Виявилося, що для зразків відносно незвичайної поведінки 
(поведінки, що порушує звичні стандарти), а також для зраз-
ків поведінки, яка стосувалася міжрасових і гомосексуальних 
стосунків існує значуща кореляція між оцінками такої пове-
дінки за рівнем звичайності і за рівнем припустимості. При-
чому кореляція тут є доволі відчутною: коефіцієнти кореляції 
містяться в діапазоні від 0.43 до 0.65. Натомість для зразків 
поведінки, яка стосується нанесення шкоди суспільству (тобто 
порушує моральні норми), такої кореляції не виявлено. 

Отже, ми можемо констатувати, що є норми, застосування 
яких не пов’язано із типовістю, тобто звичайністю, з погляду 
індивіда, поведінкових паттернів, і є норми, застосування яких 
з цією типовістю пов’язані. У цьому другому випадку йдеться 
про те, що дескриптивні норми, тобто очікування на певну по-
ведінку як типову і стандартну, мають тенденцію перетворюва-
тися на ін’юнктивні норми, тобто норми-вимоги. 

Тут може виникнути запитання, чи достатньо самих лише 
коефіцієнтів кореляції, щоб говорити, що саме сприйняття по-
ведінки індивідом як звичайної або незвичайної впливає на те, 
щоб ця поведінка маркувалася ним як припустима чи не при-
пустима. Ми ще повернемося до цього питання, коли будемо 
обговорювати зв’язок між характером застосування норм і ін-
дивідуальними характеристиками респондентів. 

Важливо зауважити, що для зразків поведінки, яка стосу-
валася міжрасових і гомосексуальних стосунків, можна бачити 
той самий ефект, що й для інших зразків відносно незвичайної 
поведінки, а саме — зв’язок між звичайністю та припустиміс-
тю. Власне, це і не дивно, адже такі стосунки, принаймні їхній 
вияв, не є типовими для українського суспільства. Наявні дані 
показують, що упередження стосовно міжрасових і гомосек-
суальних стосунків, принаймні частково, пов’язані саме з їх 
незвичайністю. Узагалі, якщо оцінки поведінки як звичайної 
або незвичайної можуть ставати підставою для маркування цієї 
поведінки як припустимої або неприпустимої, то цілком зрозу-
міло, що цей ефект є підґрунтям для виникнення упереджень 
стосовно інакшості як такої, оскільки інакшість завжди є не-
звичайною. 
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Далі було розглянуто кореляцію між оцінками зразків по-
ведінки як нормальних (за суб’єктивним сприйняттям респон-
дентів) і оцінками цих же зразків як а) звичайних і б) припус-
тимих. 

Було виявлено, що оцінки зразків поведінки як нормаль-
них корелюють з оцінками зразків поведінки як звичайних, 
окрім випадків порушення моральних норм. Коефіцієнти ко-
реляції для випадків, не пов’язаних з моральними нормами, 
коливалися від 0.54 до 0.67 і всі були значущими. Але іще 
вищими — від 0.71 до 0.84 — були коефіцієнти кореляції між 
оцінками зразків поведінки як нормальних і оцінками тих же 
зразків поведінки як припустимих. Причому в останньому ви-
падку спостерігався зв’язок між вказаними оцінками також і 
для прикладів порушення моральних норм. Іншими словами, 
сприйняття поведінки як нормальної в повсякденному розумін-
ні є майже тим самим, що сприйняття її як припустимої. 

Крім того, розглядався зв’язок між оцінками поведінки та 
індивідуальними характеристиками досліджуваних, а насампе-
ред — з особливостями когнітивної діяльності. Нагадую, що 
для визначення останніх було використано субтест Гілфорда на 
дівергентне мислення і методику Кагана для визначення когні-
тивного стилю «імпульсивність — рефлексивність». 

Тест, а точніше — субтест Гілфорда є одним з варіантів кла-
сичної методики, де досліджуваним пропонується навести яко-
мога більше способів використання якогось звичного предмета. 
Йдеться про субтест, а не про тест як такий, тому що він ви-
користовувався як одна з декількох методик, які визначають 
так зване дівергентне, тобто нелінійне мислення. Цей субтест 
є доволі простим і прозорим дослідницьким інструментарієм, 
який дозволяє на конкретному прикладі визначити гнучкість 
мислення досліджуваних, їхню здатність вийти за межі звич-
ного контексту. За моєю гіпотезою, перетворення дескриптив-
них норм на ін’юнктивні, тобто, грубо кажучи, перетворення 
звичного на обов’язкове може спричинятися недостатньою 
гнучкістю мислення індивідів. Тому цікаво було подивитись, 
як корелюють показники теста Гілфорда зі схильністю дослі-
джуваних використовувати традиційні норми. 
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Друга методика з когнітивної сфери, яка була використана 
в дослідженні, — методика Кагана для визначення когнітив-
ного стилю «імпульсивність — рефлексивність» — спрямована 
на визначення схильності індивіда до прийняття імпульсивних 
або ж, навпаки, верифікованих вердиктів. Ця методика була 
залучена до вивчення соціальних норм, щоби перевірити, чи 
може бути пов’язане перетворення звичного на обов’язкове при 
формуванні традиційних норм з браком рефлексивності в ін-
дивідів. Справді, брак рефлексивності сприяє суб’єктивному 
сприйняттю правдоподібного як правильного, а це власне те, 
на чому і заснована методика Кагана. 

Спочатку розглянемо, як корелюють оцінки зразків пове-
дінки як нормальних з результатами по вказаними тестами. 
Виявилося, що результати за субтестом Гілфорда, які показу-
ють рівень гнучкості мислення, прямо корелюють з оцінками 
нормальності трьох зразків відносно незвичайної поведінки і 
обернено (хоча і слабко) корелюють з оцінками обох зразків 
поведінки, що порушує моральні норми. Аналогічна картина 
спостерігалася для рівня рефлексивності, виміряного за тестом 
Кагана: пряма кореляція з оцінками чотирьох зразків відносно 
незвичайної поведінки і обернена (хоча і слабка) кореляція з 
оцінками «аморальної» поведінки. Отже, можна сказати, що 
вказані характеристики мислення індивіда мають не тоталь-
ний, але все-таки відчутний вплив на формування як традицій-
них, так і моральних норм: стримуючий вплив щодо формуван-
ня перших і позитивний вплив щодо формування других. 

Розглянемо тепер кореляційні зв’язки оцінок зразків по-
ведінки із показниками, отриманими за методикою Шварца. 
Остання стосується вже не когнітивної, а ціннісної сфери осо-
бистості. За цією методикою визначається вираженість в про-
філі досліджуваного десяти так званих базових цінностей, які 
коротко позначаються як Традиція, Конформність, Доброта, 
Універсалізм, Самостійність, Стимуляція, Гедонізм, Досягнен-
ня, Влада, Безпека. 

Найбільш істотно з оцінками зразків відносно незвичайної 
поведінки і як нормальних, і як припустимих корелював рівень 
вираженості в профілі досліджуваного цінності Традиція: ло-
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яльність до незвичайного обернено корелювала з вираженістю 
цієї цінності. Дещо менш істотно з цими ж оцінками корелював 
рівень вираженості в профілі досліджуваного цінності Безпеки: 
так само лояльність до незвичайного обернено корелювала з ви-
раженістю цієї цінності. Цінність Конформності проявила себе 
лише відносно лише двох зразків поведінки, лояльність до яких 
обернено корелювала з вираженістю цієї цінності. 

Зміст ціннісних орієнтацій, які корелюють з нормативни-
ми оцінками зразків поведінки, допомагає уточнити засади 
їхнього формування. Передусім це стосується оцінок відносно 
незвичайної поведінки, які виявились пов’язаними не так з 
цінністю Конформності, як можна було б припустити з літера-
турних джерел, як з орієнтацією на цінності Традиції і, мен-
шою мірою, Безпеки. Це консервативні цінності, перша з яких 
означає повагу до усталених звичаїв і культурних традицій, а 
друга — орієнтацію на власну безпеку, а також на безпеку і 
стабільність суспільства. 

Якщо раніше можна було говорити просто про формальний 
зв’язок між оцінками поведінки як звичайної і її оцінками як 
припустимої, то тепер ми можемо поглянути на цей зв’язок 
більш змістовно. Оскільки оцінка припустимості для відносно 
незвичайної поведінки виявилася пов’язаною з консерватив-
ними ціннісними орієнтаціями, то тепер можна більш впевне-
но говорити, що традиційні соціальні норми пов’язані саме зі 
спробою розглядати звичайне як належне, що це є норми-кон-
сервації усталеної поведінки. 

Отже, розглядаючи умовні по суті соціальні норми, які не є 
моральними нормами, ми побачили, що вони за своєю приро-
дою не є конвенційними. Своїм походженням вони зобов’язані 
не домовленостям, а орієнтаціям індивіда на звичні стандарти 
поведінки. Тепер ми можемо по-іншому поглянути і на ролі 
соціальних норм у суспільстві. Справді, є моральні соціальні 
норми, які пов’язані із забороною на нанесення шкоди іншим 
членам суспільства. Але окрім того є і традиційні соціальні 
норми, роль яких пов’язана із консервацією розповсюджених 
поведінкових паттернів і, зокрема, формуванням упереджень 
стосовно незвичайних форм поведінки. 
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Висновки. 1. Існують принаймні два види соціальних норм, 
які відрізняються за способом свого формування: моральні та 
традиційні соціальні норми. Формування моральних соціаль-
них норм обумовлено забороною на завдання шкоди іншим 
людям та суспільству в цілому. Формування традиційних со-
ціальних норм обумовлено тим, що звичні для членів групи 
стандарти поведінки розглядаються ними як обов’язкові для 
загального виконання. 

2. Схильність до актуалізації традиційних соціальних норм 
індивідом пов’язана з його орієнтацією на консервативні цін-
ності, а також з низкою когнітивних особливостей: низькою 
гнучкістю мислення і низькою рефлексивністю при формуван-
ні суджень. 

3. Роль соціальних норм у житті суспільства полягає не лише 
в створенні засад для корпоративної поведінки і запобіжників 
для деструктивної поведінки членів соціуму. Соціальні норми 
також сприяють консервації усталених поведінкових паттернів 
і формуванню упередженості щодо поведінкової інакшості. 
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ДВА ВИДА СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В работе рассматриваются основы формирования двух видов со-
циальных норм, которые могут быть обозначены как моральные и 
традиционные. Обычно исследователи выделяют два вида социальных 
норм исходя из источника их происхождения: моральные и конвен-
ционные. Первые связываются с запретом на нанесение вреда другим 
людям; вторые связываются с общественными договоренностями от-
носительно стандартов поведения в определенных ситуациях. Я вы-
двинула предположение, что те социальные нормы, которые не свя-
заны с запретом нанесения вреда другим, по своему происхождению 
могут быть связаны не с договоренностями между людьми, а с тем, 
что привычные для индивидов паттерны поведения рассматриваются 
ими как обязательные для выполнения стандарты. Возможность обра-
зования социальных норм таким образом проверялась в эмпирическом 
исследовании, результаты которого подтверждают исходное предпо-
ложение. 

Ключевые слова: социальные нормы, моральные социальные нор-
мы, конвенционные социальные нормы, традиционные социальные 
нормы. 



113

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 2 (50)

Zhovtianska V. V. 
PhD, senior researcher, senior researcher in Institute of Social and 
Political Psychology of National Academy of Educational Sciences in 
Ukraine 
VZhovtianska@gmail.com, ORCID ID 0000–0002–7992–6943 

ThE TwO TYPES OF SOCIAL NORMS 
AND PSYChOLOGICAL PRINCIPLES 
OF ThEIR FORMATION 

The paper considers principles of formation of the two types of social 
norms that can be denoted as moral and traditional social norms. Usually 
researchers distinguish the two types of social norms by source of their 
origin: moral and conventional social norms. The former are associated 
with a prohibition of causing harm to other people; the latter are asso-
ciated with social agreements on standards of behavior in certain situ-
ations. I have suggested that those social norms that are not connected 
with the prohibition of causing harm to others, by their origin may be 
related not to convention between people, but to the fact that patterns of 
behavior that are common to individuals are considered to be obligatory 
for implementing standards. The possibility of creating social norms in 
this way was checked in an empirical study. The relationship between the 
tendency of an individual to apply traditional social norms and his indi-
vidual characteristics was also considered. The results of the study con-
firmed the initial assumption. These results suggest that a role of social 
norms in the life of society is not only in creating the basis for corporate 
behavior, as researchers usually say. Social norms can also contribute to 
conservation of established behavioral patterns and formation of preju-
dices about non-standard behavior. 

Key words: social norm, moral social norm, conventional social norm, 
traditional social norm, prejudice. 
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исследование Психологического благоПолучия 
в работах украинских авторов 

В статье представлен обзор работ украинских авторов, посвя-
щенных проблеме психологического благополучия личности. 
Рассмотрены основные подходы к определению и изучению 
психологического благополучия в работах отечественных ис-
следователей. Представлены результаты изучения данного фе-
номена у различных категорий испытуемых: представителей 
некоторых культур и религий, возрастов на примере пожилых 
людей, профессий на примере педагогов и психологов, поль-
зователей интернета, больных различными заболеваниями... 
Указаны направления исследований детерминант психологи-
ческого благополучия в работах украинских авторов. Опреде-
лена значимость и необходимость дальнейших исследований. 
Ключевые слова: психологическое благополучие, счастье, 
субъективное благополучие, психологическое здоровье, психи-
ческое здоровье. 

Постановка проблемы. В последние годы перед человече-
ством остро стала проблема сохранения и укрепления психи-
ческого и психологического здоровья, которая связана с сохра-
нением и повышением уровня психологического благополучия. 
Изучение психологического благополучия, его особенностей у 
различных категорий населения, а также детерминирующих 
его факторов поможет лучше понять причины, лежащие в ос-
нове его формирования и изменения, найти и внедрить способы 
и мероприятия для его повышения и сохранения на высоком 
уровне. 

© Коваленко В. С., 2019
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Цель статьи — анализ существующих работ современных 
украинских исследователей, направленных на изучение психо-
логического благополучия личности. Также определение труд-
ностей и перспектив дальнейших исследований. 

Обзор работ украинских авторов. Опираясь на работы со-
временных украинских авторов, можно выделить четыре ос-
новных направления их исследований: анализ теоретических 
аспектов понятия «психологическое благополучие», изучение 
его личностных и социально-психологических детерминант, 
исследование его взаимосвязей с другими психологическими 
феноменами, а также изучение этого феномена у различных 
категорий испытуемых. 

Рассматривая понятие «психологическое благополучие», оте-
чественные исследователи излагают исторически сложившиеся 
подходы к его пониманию [4; 5; 8; 11; 12]. Гришко В. В. выде-
ляет четыре основные группы направлений: эвдемонистический 
и гедонистический подходы, связанные с психофизиологической 
сохранностью функций, связанных с позитивным функциониро-
ванием, а также подходы, в которых это понятие рассматрива-
ется как переживание счастья и удовлетворенности жизнью [3]. 

Б. Е. Пахоль предлагает выделять разные модели благопо-
лучия, основанные на различных подходах и предложенные 
разными авторами. Он описывает около шестнадцати подходов 
и моделей: концепция субъективного благополучия Е. Динера, 
концепция субъективного благополучия Л. В. Куликова, психо-
логическое благополучие Н. Бредберна, конструкт психологи-
ческого благополучия К. Рифф, психофизиологическую модель 
психологического благополучия Л. В. Ворониной, О. С. Ши-
ряевой, Ю. М. Александрова, теоретическую модель личност-
ного благополучия М. О. Батурина, модель субъективного со-
циального благополучия Т. В. Данильченко, а также модели, 
отраженные в шкалах базовых психологических потребностей 
в отношениях Р. Райяна и Е. Л. Деси, Сингапурской шкале 
психологического благополучия Ч. М. Фена [8]. 

Сторонники гедонистического подхода описывают благо-
получие преимущественно в понятиях удовлетворенности — 
неудовлетворенности. Д. Канеман и Д. Уотсон выделяли два 
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его аспекта: эмоциональное благополучие (содержит в себе 
эмоциональную окраску каждого дня) и субъективная оцен-
ка своей жизни. Согласно Н. Бредберну, накапливающийся 
балансом между позитивными и негативными эмоциями еже-
дневной жизни и есть психологическое благополучие [5; 11]. 
По представлениям Э. Динера, «субъективное благополучие 
(well-being)» состоит из отрицательных и положительных аф-
фектов, степени удовлетворенности жизнью и самопринятия 
личности. Необходимо отметить, что понимание им субъек-
тивного благополучия сходно с позицией Н. Бредберна, но при 
этом психологическое благополучие рассматривается автором 
как часть субъективного [8]. Другие исследователи считают, 
что личностный рост, высокие нравственные качества, цели, 
потребности, осмысленность жизни и деятельности являются 
важнейшими составляющими благополучия. К таким авторам 
относятся К. Рифф, А. Вотерман, Е. Деси, Д. Канеман, Р. Раян 
[4]. Американская исследовательница К. Рифф определяет 
психологическое благополучие как многофакторный феномен, 
включающий в себя субъективное самоощущение и отношение 
человека к своей жизни, осмысленность его существования. 
Она уделяет большое внимание реализации и раскрытию вну-
треннего потенциала человека, особенностям его социального 
взаимодействия, гармоничности в построении отношений с дру-
гими людьми. Р. Шамионов, П. Фесенко и Е. Динер подчер-
кивают особую значимость ценностных ориентаций личности, 
влияющих на уровень благополучия [5]. 

В отечественной литературе отмечается неоднозначный 
взгляд на соотношение понятий «субъективное» и «психологи-
ческое» благополучие. Так, Каргина Н. В., Пахоль Б. Е., Сань-
ко К. О. выделяют субъективное благополучие как компонент 
психологического. При этом существует концепция Л. Кули-
кова, в которой субъективное благополучие представлено как 
интегральный показатель благополучия в целом [4; 8; 11]. По 
мнению Л. Куликова субъективное благополучие содержит сле-
дующие виды благополучия: физическое, материальное, соци-
альное, духовное и психологическое [5]. По нашему мнению, 
необходимо уточнение и разделение понятий «субъективное 
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благополучие», «общее благополучие» и «психологическое бла-
гополучие». Логичным представляется рассматривать общее 
благополучие человека как интегральный показатель, включа-
ющий физический, психологический, социальный, духовный 
и другие аспекты. Субъективное благополучие, как показатель 
субъективной оценки и отношения личности к ее жизни, пред-
ставляется возможным включить в состав психологического, 
более широко понимаемого понятия. 

В. А. Розанов, опираясь на двумерную модель психическо-
го здоровья человека, которая выделяет два независимых ком-
понента психического здоровья: позитивный (психологическое 
благополучие) и негативный (наличие болезни или расстрой-
ства), приводит примеры, когда при наличии расстройства 
человек может быть успешным и удовлетворенным своей дея-
тельностью и жизнью, либо, напротив, не иметь психических 
нарушений и при этом иметь очень низкий уровень этого по-
казателя, что снижает эффективность его функционирования и 
ухудшает качество жизни [9]. 

Известная исследовательница этого понятия А. В. Воронина 
(структурно-уровневый подход) выделяет уровни психосомати-
ческого здоровья, социальной адаптированности и психического 
здоровья, считая что достижение уровня психического здоровья 
ведет к достижению психологического благополучия [11]. 

Многочисленные исследования посвящены изучению де-
терминант психологического благополучия. К внешним детер-
минантам относятся социальные, политические, культурно-
исторические, а к внутренним — социально-психологические 
и индивидуальные [4]. Ю. И. Кашлюк предлагает выделять 
следующие факторы, определяющие этот показатель: биологи-
ческие и психологические факторы, социально-экономические 
и культурно-социальные. Также автор выделяет структурные 
(эмоциональный, когнитивный, поведенческий) и функцио-
нальные (автономия, управление средой, личностный рост, 
положительные отношения с окружающими, наличие жизнен-
ных целей и самопринятие) факторы [5]. 

Возрос интерес исследователей к изучению ресурсов, способ-
ных обеспечить сохранение и восстановление уровня психоло-
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гического благополучия: личностные (здоровые копинг-стра-
тегии, жизнестойкость, толерантность к неопределенности) и 
социально-психологические (диалогическое общение, поддер-
живающее поведение, стабилизационные практики) ресурсы 
[6], чувство самоэффективности [7] и многие другие. 

Н. М. Лебедева и А. Н. Татарко выделили наиболее важ-
ные блоки ценностей, влияющих на благополучие: «стабиль-
ность жизни», «самореализация», «временная перспектива» 
[4]. С точки зрения культурных отличий предикторы психоло-
гического благополучия делят на социально ориентированное 
(например, в Китае, Японии) и индивидуально ориентирован-
ное (у американцев) [4]. Было выявлено, что адепты различных 
религий имеют различные уровни этого показателя [13]. 

Богучарова О. И. и Ткаченко Н. В. пришли к выводу, что 
система украинских дошкольных учреждений должна способ-
ствовать эффективному функционированию педагогов и по-
зитивному эмоциональному настрою [1]. В профессиональной 
сфере особенно важными оказались самоактуализация и про-
фессиональная реализация, на что указали в своих работах 
Усачова [14] и И. М. Галян [2]. Для сохранения высокого уров-
ня психологического благополучия в старости В. А. Розанов, 
М. К. Кременчуцкая и Т. Е. Райтарова, предлагают использо-
вать разнообразные обучающие мероприятия и создание уни-
верситетов третьего возраста [10]. Психологическое благополу-
чие в пожилом возрасте также взаимосвязано с вовлеченностью 
в отношениях и социальной активностью [17]. 

Ряд исследователей активно изучают особенности психоло-
гического благополучия у школьников. Например, Рахимку-
лова подчеркивает важность своевременного вмешательства 
психологов, родителей и педагогов при «синдроме рискового 
поведения» у подростков для повышения уровня описываемого 
нами феномена снижения травматизма и смертности. 

Пользование Интернетом может как позитивно, так и нега-
тивно влиять на рассматриваемый в статье феномен в зависи-
мости от вида деятельности в сети [16]. 

Еще одно направление исследований посвящено изучению 
психологического благополучия у различных категорий сома-
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тических больных. На примере больных сахарным диабетом 
было показано, что соматическое заболевание сопряжено с низ-
кими его показателями [18]. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. На наш 
взгляд, необходимо уточнение и разделение понятий общее 
благополучие, субъективное благополучие и психологическое 
благополучие, решение проблемы их соотношения. Изучение 
этого феномена у различных категорий населения дополняет 
существующие знания о тех или иных проблемах, связанных с 
определенными сферами жизни, является основанием для раз-
работки эффективных мероприятий по сохранению и повыше-
нию уровня психологического благополучия. Особо актуальной 
задачей является изучение ресурсов, направленных на восста-
новление, сохранение и повышение уровня психологического 
благополучия. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 
В РОБОТАХ УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ 

Анотація 
Сучасні українські автори звертаються до проблеми психологічного 

благополуччя як важливого феномена, що є показником психічного 
здоров’я, соціальної адаптації та особистісної функціональної ефек-
тивності. У статті розглянуто основні підходи до визначення та дослі-
дження психологічного благополуччя в роботах вітчизняних дослідни-
ків, відзначено проблему співвідношення понять «суб’єктивного» та 
«психологічного» благополуччя. Представлено результати вивчення 
цього феномена у різних категорій досліджених. А також представле-
ні результати дослідження деяких детермінант психологічного благо-
получчя. Також в статті підкреслено значення впливу різних заходів 
на показник цього феномена у взаємозв’язу психологічного благопо-
луччя з психічним здоров’ям, якістю та тривалістю життя. Визначено 
важливість та обґрунтовано необхідність подальших досліджень. 

Ключові слова: психологічне благополуччя, щастя, суб’єктивне 
благополуччя, психологічне здоров’я, психічне здоров’я. 
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STuDIES OF PSYChOLOGICAL wELL-BEING 
IN ThE wORKS OF uKRAINIAN AuThORS 

The numerous modern Ukrainian authors deal with the problem of 
psychological well-being as the main aspect that reflects the mental 
health, social adaptation and personal effectiveness. Based on the works 
of contemporary Ukrainian authors, four main areas of their research 
can be identified: an analysis of the theoretical aspects of the «psycho-
logical well-being» concept, the study of its personal and socio-psycho-
logical determinants, a study of its relationships with other psychologi-
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cal phenomena, and the study of the psychological well-being of various 
categories of people. Grishko V. V. identifies four groups of areas of 
theoretical approaches: from the point of view of the eudemonistic and 
hedonistic approaches, based on studying the problems of positive func-
tioning, psychophysiological preservation of functions, from the point of 
view of approaches in which psychological well-being is viewed as a holis-
tic subjective experience of happiness, life satisfaction. Some concepts of 
scientists from post-Soviet countries and foreign researchers are shown 
in the article. Internal and external functional and structural determi-
nants are indicated. Resources (personal and socio-psychological) studied 
by researchers are listed in the paper. 

The data of theoretical and empirical research of some categories of 
people (representatives of different cultures and religions, ages, profes-
sions, suffering from diseases…) Self-actualization and implementation 
of teachers and psychologists has been investigated as an important de-
terminant of psychological well-being. The search in Internet for useful 
information increases the level of psychological well-being of high school 
students, and «aimless wandering» and «games» reduce it. In order to 
preserve and increase the psychological well-being of the elderly, social 
activity, involvement in relationships, training are important. On the ex-
ample of patients with diabetes, it was shown that somatic disease is asso-
ciated with low levels of psychological well-being. The article emphasizes 
the influence of psychological well-being on the mental health, longevity 
and life quality. The significance and necessity of further research are 
substantiated. 

Стаття надійшла до редакції 12.05.2019 
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вЗаємоЗв’яЗок світосПрийняття Практичних 
Психологів Зі складними життєвими 
ситуаціями 

У статті здійснено аналіз поняття складних життєвих си-
туацій та залежності від особливості світосприйняття прак-
тичних психологів. Описані характеристики особистості, які 
допомагають подолати складні життєві ситуації. Наведені 
приклади скрутних ситуацій, з якими стикаються практичні 
психологи в особистому житті. Подані результати емпірично-
го дослідження, у яких описано, який тип світосприйняття 
співвідноситься з певним типом складної життєвої ситуації. 
Виділені характеристики особистості, які виходять на пер-
ший план при інтерпретації ситуацій з точки зору особистого 
світосприйняття. 
Ключові слова: складна життєва ситуація, світосприйняття, 
особистість, активність, прийняття рішень. 

Постановка проблеми. В сучасній літературі багато уваги 
приділяється особливостям формування особистості психолога-
професіонала у тій чи іншій галузі. Науковці починають свої 
лонгитюдні дослідження на студентах, розглядаючи особливос-
ті формування майбутньої компетентності через призму про-
цесу навчання у середовищі вищого навчального закладу. Ре-
зультати таких досліджень загалом мають за мету — виявити 
рівень вираженості тієї чи іншої особистісної характеристики 
та спрогнозувати її подальший розвиток. На нашу думку, слід 
розглянути одну з головних суб’єктивних умов, яка впливає 
на використання практичним психологом особистісних харак-
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теристик, а саме — особисте сприйняття складних життєвих 
ситуацій практичними психологами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасно-
му етапі розвитку теорії та практики проблема сприйняття 
та подолання складних життєвих ситуацій особистістю роз-
глянута з різних сторін: відображення активності у відноси-
нах (Н. Б. Парфенова, Т. М. Титаренко); проблема викорис-
тання життєвої компетентності (Л. Лисогор, Л. В. Сохань, 
А. М. Большакова, В. М. Ямницький); хронотоп (М. М. Бахтін, 
Ф. Є. Василюк); вчинкова активність (Г. О. Балл, В. А. Ромі-
нець, П. А. М’ясоїд, В. О. Татенко, М. С. Гусельцева, К. Муз-
дибаєв); вибір між мотивами діяльності (В. В. Столін); при-
йняття рішень (В. В. Пєтухов, М. О. Чумакова); механізми 
захисту (З. Фрейд, К. Хорні); стратегії опановуючої поведін-
ки (О. Г. Суркова, О. А. Белан); спрямованість особистості 
(О. В. Ковалевська). Усі ці точки зору допомагають зрозуміти 
те, як особистість зможе знайти вихід з тієї чи іншої ситуації, 
які інструменти буде використовувати для прийняття рішень. 

Мета статті. Теоретично прослідкувати та практично пе-
ревірити особливості сприйняття складних життєвих ситуацій 
практичними психологами. 

Викладення основного матеріалу. Сама ситуація може яв-
ляти собою систему зовнішніх та внутрішніх умов, які акти-
візують внутрішньоособистісну активність, що спрямовуються 
на суб’єктів навколишньої дійсності й проявляються у різних 
схемах поведінки та переживаннях. У даному випадку ситу-
ацію можна охарактеризувати з точки зору складності: про-
блемності, важкості та невизначеності. Саме складна життєва 
ситуація є середовищем прояву єдності внутрішнього та зо-
внішнього світів особистості у вигляді активності  [7; 8; 10]. 

Що стосується складної життєвої ситуації, головною темою 
для обговорення виступають питання навичок використання 
знань на практиці у вигляді життєвої компетенції  [5]. При 
актуалізації життєвої компетенції особистість використовує: 
особисті знання, здібності до прогнозування, особистий досвід 
та життєві досягнення [4; 12]. Сучасні дослідження вказують 
на те, що особи, які мають високий рівень розвитку таких на-
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вичок, схильні до аскетичної поведінки  [1]. Виходячи з цих 
досліджень важливими компонентами особистості виділяють: 
здатність вільно орієнтуватися у складних життєвих ситуаці-
ях, вміти раціонально оцінити подальший вибір, передбачува-
ний ризик і не боятись ризикувати, антиципіювати наслідки 
особистих дій, саморегулювати себе після складних життєвих 
ситуацій [11]. 

Розв’язання складної життєвої ситуації може бути пов’язано 
не тільки з особистісними навичками та характеристиками осо-
бистості, а й з тим, як актуальна ситуація сприймається самою 
людиною. Кожна ситуація може принести складності з боку 
оточуючої дійсності у відсутності інструментальної можливості 
прийняти рішення до дії, у свою чергу, внутрішньосуб’єктивна 
складова відображає те, як усвідомлюються особистістю її мож-
ливості до початку дій в актуальній дійсності. Відображення 
таких тверджень можна знайти у роботах Ф. Є. Василюка. Він 
вказав, що існують ситуації, які об’єднують в собі сприйняття 
особистістю об’єктивних умов зовнішнього та суб’єктивних — 
внутрішнього всесвіту. Таким чаном визначаються такі відно-
сини: зовнішні легкі та внутрішні прості; зовнішні важкі та 
внутрішні прості; зовнішні важкі та внутрішні прості; зовніш-
ні важкі та внутрішні складні [2]. 

Перший тип світосприйняття характеризується відсутністю 
діяльності між потребою та предметом. Навколишня дійсність 
характеризується відсутністю надлишків та недоліків. Під час 
такого типу світосприйняття людина заповнює своє минуле, 
теперішнє та майбутнє за допомогою актуальної потреби та до-
мінуючого емоційного стану. 

Другий тип відображає сприйняття зовнішнього з боку важ-
кого та усвідомлення внутрішнього з точки зору простоти. 
Внутрішній вимір у даному випадку є початком певної дії осо-
бистості, тому що для особистості більш важлива зовнішня пове-
дінкова ситуація, яка в свою чергу надає умови для активності. 
Діяльність особистості спрямована на досягнення предмету по-
треби у майбутньому [2]. Ставлення до оточення з боку простоти 
свого внутрішнього виміру відображає відсутність перспектив 
особистісного розвитку, наявних відносин із всесвітом та від-
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сутність можливості їх співвідношення, сумарності, порівняння, 
спланованості їх реалізації. Простота внутрішнього виміру спро-
щує ставлення до зовнішнього у контексті користі або шкоди до-
сягаємої потреби. На операційному рівні діяльності особистість 
намагається досягти своєї потреби, ставлячи та відповідаючи на 
питання «Як зробити та досягти». 

У третьому типі зовнішній світ сприймається як легкий, а 
внутрішній — складний. Особистість при такому світосприй-
нятті керується принципом цінності. Сама діяльність на по-
чатку зводиться до мети, тобто зовнішні труднощі не сприйма-
ються як ті, що можуть заважати при її досягненні. Діяльність 
суб’єкта характеризується послідовністю прояву її виконання, 
що є в свою чергу проявом структурності у прийнятті рішень. 
В ситуації вибору важливим є елемент визнання відповідаль-
ності або її перекладення особистістю так, щоб існуючі альтер-
нативи, які виникають в складних ситуаціях, підпорядкову-
валися вже існуючим цінностям. Так формується свідомість, 
у якій є певна система цінностей, яка в ситуації вибору під-
водить альтернативи під одну ціннісну основу, у цьому разі 
кожна альтернатива отримує свою оцінку, і яка оцінюється 
вище — обирається. До складних ситуацій цього типу нале-
жить конфліктна ситуація у вигляді вибору однієї з декіль-
кох життєвих позицій та ситуація фрустрації, яка являє собою 
неможливість реалізації своєї потреби внаслідок зникнення 
предмету, за допомогою якого вона задовольняється [2]. Таким 
чином, можна сказати, що для даного типу світосприйняття 
характерна наявність моральної саморегуляції. 

Четвертий тип світосприйняття — зовнішній важкий та вну-
трішній складний. Головний принцип, яким керується особис-
тість, це — принцип творчості. За допомогою цього принципу 
особистість спроможна самоудосконалюватися, що допомагає 
практично використовувати особисті вміння та навички у важ-
кому та складному світах. Робота над собою в даному випадку 
протікає за допомогою новоутворення — волі, яка в свою чергу 
визначається як боротьба мотивів. Воля є показником цілісної 
особистості суб’єкта, тому що вона сприяє реалізації життєвого 
задуму, захищаючи інтереси діяльності, згідно з вільним рі-
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шенням свідомості, яке в свою чергу спирається на життєвий 
задум. 

Практичний психолог у своїй повсякденній діяльності сти-
кається з різними ситуаціями, серед них є труднощі: профе-
сійного характеру; сімейних відносин; саморозвитку та само-
ідентифікації. При суб’єкт-суб’єктній взаємодії виникають 
труднощі міжособистісного розуміння, адекватного сприйняття 
іншого суб’єкта, розуміння його цілей і мотивів, усвідомлення 
сутності психологічних дій, інтерпретації емоційної складової 
співрозмовника  [6]. 

Серед складних життєвих ситуацій практичний психолог зу-
стрічає ситуації, в яких активізуються індивідуальні риси осо-
бистості. Таким чином, життєва ситуація являє собою усвідом-
лення практичним психологом обставин своєї життєдіяльності, 
в які входять риси власної особистості й суб’єктивне відобра-
ження навколишнього середовища та розуміння неусвідомлю-
ваних обставин, які впливають на особистість об’єктивно  [6]. 
Саме в таких випадках при побудові анамнезу необхідно при-
діляти увагу соціальним чинникам та особливостям поведінки 
серед інших. Тобто практичний психолог, рефлексивно розгля-
даючи свою особистість у контексті суб’єктивного сприймання 
своєї життєвої ситуації, може прийняти рішення до подальших 
дій через вчинкову призму погляду на себе  [3; 9]. 

Спираючись на все це, визначаємо складну життєву ситуа-
цію як таку, в якій вмикається рефлексивний процес сприй-
няття практичним психологом суб’єктивних та об’єктивних 
умов особистої актуальної ситуації, стилів опанування та ме-
ханізмів захисту з подальшим прийняттям рішення, яке тягне 
усвідомлення особистісної відповідальності в контексті творчої 
активності у процесі самовдосконалення. Отже слід зазначити, 
що для нас складна життєва ситуація відображає суб’єктивне 
ставлення до неї особистості, яка потрапила в цю ситуацію. Ми 
вважаємо, що в дослідженні професійного мислення важливим 
фактором є особливості світосприйняття практичними психо-
логами актуальної дійсності. 

В нашому дослідженні взяли участь 125 респондентів, яким 
було запропоновано заповнити анкету на визначення актуаль-
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ного світосприйняття. Група респондентів була об’єднана у 
міні групи за критерієм акцентуацій на складні життєві ситуа-
ції. В результаті ми отримали п’ять груп: група «А» включала 
респондентів з акцентом на складні життєві ситуації, пов’язані 
з «Саморозвитком»; група «В» — з «Сім’єю»; група «С» — 
з «Захистом»; група «D» — з «Фінансами»; група «Е» — зі 
«Здоров’ям» (рис. 1). 
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Рис. 1 Співвідношення типу світосприйняття з типом складної життєвої 
 

Рис. 1. Співвідношення типу світосприйняття з типом складної 
життєвої ситуації

Представникам групи «А» характерна акцентуація на чет-
вертий тип світосприйняття, а саме «важкий зовнішній та 
складний внутрішній» — 47,4 % (18 випадків) респондентів. 
Характеризуючи респондентів даної групи в контексті склад-
них життєвих ситуації, можна зазначити, що вони будуть ви-
трачати багато часу для самовдосконалення, яке дасть їм ін-
струмент боротьби з зовнішніми та внутрішніми труднощами. 
Першим типом світосприйняття володіють 15,8 % (6 випадків) 
респондентів, і вони характеризуються як ті, хто намагають-
ся вдосконалити себе заради особистісного спокою або втіхи, 
тому що вони не здатні використовувати свої знання у боротьбі 
з труднощами, яких вони в свою чергу неспроможні бачити. 
Акцентуація на «Зовнішньо важкий та внутрішньо легкий» у 
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26,3 % (3 випадки) респондентів вказує на те, що вони не до-
водять свої уміння до рівня навичок, тобто для них зовнішнє 
оточення буде важким до подолання, професійні знання не бу-
дуть вагомим інструментом до подолання труднощів і можуть 
призводити до прийняття емоційних рішень. Третім типом сві-
тосприйняття володіють 10,5 % (4 випадки) респондента, які 
будуть прораховувати кожний крок у прийнятті рішень з ви-
користанням особистого професійного мислення. Також у цих 
респондентів будуть вироблятись постійні цінності, пов’язані 
з особистою професійною діяльністю, що в майбутньому може 
привести їх до використання позиції наставника для майбутніх 
фахівців. 

У групі «В» домінуючий тип світосприйняття — «зовніш-
ній легкий та внутрішній складний», який прослідковується у 
42,4 % (14 випадків) респондентів. Представникам цієї групи 
притаманно виробляти велику кількість життєвих принципів, 
які допомагають приймати рішення у складних життєвих си-
туаціях. Беручи до уваги те, що ця група сформована за до-
помогою типу складних життєвих ситуацій в галузі «Сім’я», 
можна казати, що респонденти активно використовують свої 
професійні знання та прагнуть приймати рішення за допомо-
гою шаблонів-цінностей, в той же час практично використову-
ючи особисті знання у психології. Перший тип світосприйняття 
притаманний 24,2 % (8 випадків) респондентів і визначає їх як 
тих, хто не переймається за конструктивне прийняття рішень, 
тому що вони нівелюють свою участь у проблемних ситуаці-
ях констатуючи тільки наявність самої проблеми у відносинах 
«Сім’я». Кажучи про представників другого типу світосприй-
няття, які налічували 24,2 % (8 випадків) респондентів, слід 
зазначити, що їм притаманна поведінкова реакція на ситуацію, 
тобто вони схильні йти на компроміси, жертвуючи особистими 
бажаннями та інтересами заради вирішення проблеми. Остан-
ній тип світосприйняття проявляється у 9,1 % (3 випадки) 
респондентів. Саме ці психологи найбільше працюють над осо-
бистими навичками у вирішенні труднощів в галузі «Сім’я». 
Ефективність прийняття рішень залежить від того, на якому 
рівні виражені професійні особистісні характеристики респон-
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дентів, тим самим приймаючи відповідальність за свої дії та дії 
інших суб’єктів актуальної складної життєвої ситуації. 

У групі «С» найбільш виражений «зовнішній важкий та 
внутрішній легкий» тип світосприйняття, і проявляється він 
у 53,8 % (7 випадків) респондентів. Беручи до уваги те, що ця 
група сформована за відношенням «Захист», то ці респонденти 
будуть використовувати механізми захисту, які деструктивно 
впливатимуть на міжособистісні відносини у сім’ї й прийняття 
рішень буде мати швидше емоційний характер, ніж когнітив-
ний. Респонденти, яким характерно використовувати «зовніш-
ній легкий та внутрішній складний», а такі зустрічаються у 
38,5 % (5 випадків), схильні використовувати поведінку, яка 
буде закривати людину у її думках та роздумах, що не буде 
призводити до прийняття конструктивних рішень у складних 
життєвих ситуаціях. Кажучи про власників «зовнішнього важ-
кого та внутрішнього складного» виміру, а це 7,7 % (1 ви-
падок) респондентів, їм притаманно удосконалювати важкість 
вже чинної ситуації за допомогою особистого складного погля-
ду на реальність, чим буде погіршуватися становище у відно-
синах з іншими. 

Група «D» зі спрямованістю на складні життєві ситуації 
у відносинах «Фінанси» має більшу кількість респондентів у 
сприйнятті актуальної дійсності з боку «зовнішнього легкого 
та внутрішнього складного» — 40 % (10 випадків). Психологи 
з таким типом світосприйняття схильні перекладати на інших 
відповідальність за труднощі у фінансових питаннях. Прийнят-
тя рішень проходить за допомогою вже сформованих цінностей, 
між якими і робиться вибір. Саме ці представники будуть най-
частіше стикатись з конфліктними та фрустраційними ситуаці-
ями. Світосприйняття типу «зовнішній легкий та внутрішній 
простий» зустрічається у 32 % (8 випадків) респондентів, які в 
свою чергу схильні констатувати наявність особистих трудно-
щів у фінансових питаннях та відсутність внутрішньоособис-
тісної активності до їх подолання. Наступні 24 % (6 випадків) 
респондентів при виникненні складної ситуації з фінансами 
схильні відразу діяти, і їх поведінка регулюється за допомогою 
постійно змінюваної ситуації. Останньому типу світосприйнят-
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тя, представників якого нараховується 4 % (1 випадок), ха-
рактерно усвідомлення труднощів у фінансовій сфері та пошук 
нестандартних та нових шляхів вирішення актуальної складної 
життєвої ситуації. 

Остання група «Е» сформована навколо труднощів у відно-
шенні «Здоров’я». Домінуючим типом світосприйняття є «зо-
внішній важкий та внутрішній легкий», представниками якого 
є 37,5 % (6 випадків) респондентів, які починають діяти, коли 
виникає скрутна ситуація і вони починають перебудовувати 
перспективу, але в даному випадку повністю відсутнє самовдос-
коналення. Респонденти, яких налічується 25 % (4 випадки), 
схильні не перейматися в скрутних ситуаціях пов’язаних зі 
здоров’ям, та вони очікують розв’язання проблеми без особистої 
участі. Зовсім протилежне ставлення до проблем, пов’язаних зі 
здоров’ям, мають 25 % (4 випадки) респондентів зі світосприй-
няттям «зовнішній легкий та внутрішній складний». Цей тип 
дає психологам сформувати певний перелік цінностей у галу-
зі здоров’я, що надалі формує самосвідомість, зорієнтовану на 
приділення уваги здоров’ю у кожному проблемному питанні. 
Тільки 12,5 % (2 випадки) респондентів спроможні до само-
будови у питаннях здоров’я, саме тут вони роблять вибір за 
допомогою волі. Для цих респондентів важливо постійно удо-
сконалювати особисті знання та навички, щоб у майбутньому 
можна було швидко прийняти рішення до дії й тим самим ви-
йти зі складної життєвої ситуації. 

Висновки. Актуальна для особистості скрутна ситуація 
може інтерпретуватись як складна або як важка, і якою їй 
бути, вирішує сам учасник. Складна життєва ситуація від-
носиться до розуміння актуальної ситуації з точки зору вико-
ристання інструментальної функції психіки, тобто спромож-
ності суб’єкта використовувати свої особисті характеристики 
для прийняття рішення діяти. Важка ситуація відноситься 
більше до ситуації відсутності можливості легко використову-
вати інструменти подолання створених труднощів. Ми вважа-
ємо, що при інтерпретуванні скрутних ситуацій треба в першу 
чергу звертати увагу на тип світосприйняття особистості. Сві-
тосприйняття є важливим середовищем активізації професій-
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ного мислення практичного психолога та фактором прийняття 
рішень. 

Перспективи подальших досліджень. Отримані дані будуть 
використані в дослідженні особливостей використання елемен-
тів професійного мислення практичних психологів з прийняття 
рішень у складних життєвих ситуаціях. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МИРОВОСПРИЯТИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ПСИХОЛОГОВ СО СЛОЖНЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ 
СИТУАЦИЯМИ 

В статье осуществлен анализ понятия «Сложные жизненные ситу-
ации» и зависимости от личностного мировосприятия практических 
психологов. Описаны характеристики личности, которые помога-
ют преодолеть сложные жизненные ситуации. Приведены примеры 
сложных ситуаций, с какими сталкиваются практические психологи 
в личной жизни. Описаны результаты эмпирического исследования, в 
которых описано, какой тип мировосприятия соотносится с конкрет-
ным типом сложной жизненной ситуации. Выделены характеристики 
личности, которые выходят на передний план при интерпретации си-
туаций с точки зрения личностного мировосприятия. 

Ключевые слова: сложная жизненная ситуация, мировосприятие, 
личность, активность, принятие решений. 
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ThE INTERRELATION OF PRACTICAL PSYChOLOGISTS’ 
wORLDVIEw wITh ThEIR DIFFICuLT LIFE 
SITuATIONS 

The article analyzes the concept of «Difficult life situations» which is 
dependent with the practical psychologists’ personal worldview of. Per-
sonality characteristics are described that help to overcome difficult life 
situations. Examples of difficult situations that practical psychologists 
face in their personal life are also given. The empirical studies results 
are described, which says what type of worldview is relate to a specific 
type of complex life situation. Personality characteristics that come to 
the fore in interpreting situations from the viewpoint of personal world 
perception are highlighted. 

The article states that the situation is a condition for activating the 
individuals’ internal activity. It is also indicated on the use of compe-
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tence in the form of the ability to freely navigate in difficult life situa-
tions, be able to rationally evaluate further choice, predictable risk and 
not to be afraid to take risks, anticipate the consequences of personal 
actions, to be able self-regulate after difficult life situations. 

Various characteristics of complex and difficult life situations are 
given which is depend on the psychological orientation of the subject. 
Characterization of four types of worldviews is also given. Among them, 
there are: external easy and the internal simple; external hard and in-
ternal simple; external easy and internal difficult; external heavy and 
internal difficult. 

Key words: difficult life situation, worldview, personality, activity, 
decision making. 
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структурно-функціональні складові 
асертивності як механіЗму вибору стратегії 
статусної Поведінки 

У роботі зазначено, що стратегія поведінки включає в себе ди-
намічні стереотипи, розумові стратегії і способи емоційного ре-
агування на ситуації міжособистісної взаємодії, що ведуть до 
досягнення певної мети. Наголошено, що перебування в стату-
сі студента закладу вищої освіти передбачає вироблення нових 
компетенцій, нових поведінкових стратегій, розвиток профе-
сійно важливих якостей. Стверджується, що асертивність дає 
можливість людині ставити перед собою завдання, цілі, реалі-
зувати свої здібності, бажання та прагнення. Констатовано, що, 
обираючи між пріоритетами і напрямами реалізації поставленої 
мети, студентська молодь виробляє певну стратегію поведінки. 
Запропоновано структурно-функціональну модель асертивності 
як механізму вибору стратегії статусної поведінки, представ-
лені й описані компоненти асертивності та стратегії статусної 
поведінки. Обґрунтовано доцільність застосування визначеного 
набору методик із метою дослідження впливу асертивності на 
вибір стратегії статусної поведінки студентською молоддю. 
Ключові слова: асертивність, статусність, статусна поведінка, 
структурно-функціональна модель, студентська молодь. 

Постановка проблеми. Аналіз наукових праць і досліджень 
вивчення статусної поведінки свідчить про те, що на даний мо-
мент серед представників різних напрямків і наукових шкіл 
спостерігається стійкий інтерес до вивчення поведінкових 
проявів статусності — на це вказує зростання кількості дослі-
джень, які зачіпають цю проблематику. Інтерес до означеної 
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проблеми пояснюється тим, що статусні відмінності відіграють 
величезну роль в соціальній поведінці в цілому і мають зна-
чний вплив на групові процеси. 

Важливо відзначити, що роль і значення універсальних про-
явів статусності оцінюється дослідниками по-різному. Напри-
клад, Л. Мілея стверджувала, що будь-які форми статусної по-
ведінки спрямовані на досягнення певного місця в соціальній 
ієрархії, тоді як Роберт Хоган відзначив, що прояв статусності 
є окремим типом соціальної поведінки. 

До теперішнього часу дослідникам стратегічних поведінко-
вих особливостей так і не вдалося виробити єдиного визначення 
поняття «стратегія поведінки». Можливо, це пов’язано з тим, 
що автори, які займаються розробкою проблеми, дотримуються 
різних теоретичних моделей, відносячи до стратегій найрізно-
манітніші поведінкові особливості і описуючи їх окремі озна-
ки, причому значно менше робіт направлено на вивчення саме 
соціально-психологічного змісту поняття. 

Варто зазначити, що стратегія поведінки включає в себе 
динамічні стереотипи, розумові стратегії і способи емоційного 
реагування на ситуації міжособистісної взаємодії, що ведуть 
до досягнення певної мети. Однією з важливих характеристик 
міжособистісної взаємодії є становище особистості в групі або 
статус. Я. Коломинський [2] визначає статус як інтегральне 
поняття, що включає як об’єктивні параметри, зокрема ста-
новище особистості у внутрішньогруповій структурі, так і 
суб’єктивне відображення свого становища. Таким чином, в 
сучасній соціальній психології статус розглядається як стан 
суб’єкта в системі міжособистісних відносин, що визначає його 
права, обов’язки, певні привілеї в групі. 

Проблема статусу особистості в групах однолітків більшою 
мірою вивчалася дослідниками дитячого розвитку, підліткової 
і юнацької вікових груп, в той час як такий важливий етап 
як «студентський вік» вивчений в цьому плані недостатньо. 
Студентський період характеризується зміною провідної діяль-
ності, зміною соціального статусу, входженням молодих лю-
дей в нову соціальну роль. Перебування в статусі студента за-
кладу вищої освіти передбачає вироблення нових компетенцій, 
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нових поведінкових стратегій, розвиток професійно важливих 
якостей. Слід зазначити, що однією з важливих якостей, на 
наш погляд, є асертивність. З метою успішної самореалізації, 
професійного становлення та розвитку сучасні студенти мають 
бути здатними до застосування асертивної поведінки, вміти ви-
являти впевненість в можливості досягнення високого соціаль-
ного статусу. 

Асертивність передбачає формування в особистості визначе-
ної якості поведінки, завдяки якій вона може володіти спон-
танними реакціями, розумним проявом емоцій, вмінням пря-
мо говорити про свої бажання і вимоги, здатна висловлювати 
власну точку зору, не боїться заперечувати, використовуючи 
аргументацію, наполягати на своєму в ситуаціях, коли будь-
яка аргументація виявляється зайвою, аби при цьому не пору-
шувалися права інших людей. 

Актуальність розроблення моделі та дослідження впливу 
асертивності на вибір стратегії статусної поведінки зумовлена 
відсутністю психометричних досліджень, які б розкривали сут-
ність і пояснювали причини впливу асертивності на вибір до-
мінуючої стратегії поведінки. 

Метою статті є опис теоретичної структурно-функціо-
нальної моделі асертивності як механізму вибору стратегії ста-
тусної поведінки, аналіз структурних компонентів моделі та 
обґрунтування комплексу діагностичних методик дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Спираючись 
на наші попередні публікації, присвячені дослідженню по-
нять «асертивність» [6] та «статусна поведінка» [7], можна за-
пропонувати таке узагальнене визначення цих дефініцій. Під 
асертивністю розуміють інтегративну якість особистості, яка 
розкривається через особистісні риси: конструктивність, ціле-
спрямованість, впевненість в собі, відповідальність, рішучість, 
самостійність, незалежність, самоефективність, суб’єктність, 
наполегливість, ініціативність, вимогливість, здатність до ем-
патії, рефлексії. Слід також зазначити, що асертивність дає 
можливість людині ставити перед собою завдання, цілі, реалі-
зувати свої здібності, бажання та прагнення. Значний внесок 
у розробку уявлень про статусну поведінку зробила Кочетова 
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[1], на її думку, статусна поведінка — це набір певних пове-
дінкових особливостей індивіда, що характеризує спосіб його 
взаємодії з оточенням та визначальну лінію поведінки індивіда 
в різних соціальних ситуаціях. Аналіз розглянутої літератури 
вказує на те, що навіть найбільш загальні уявлення про ста-
тусну поведінку не є однозначними і по-різному трактуються 
різними фахівцями, які працюють в рамках цієї проблемати-
ки. У більшості випадків стратегія поведінки розуміється як 
спрямованість поведінки та стійкий комплекс дій, побудованих 
в певній послідовності, що ведуть до досягнення певної мети і 
включають в себе розумові стратегії і способи емоційного реа-
гування на ситуації міжособистісної взаємодії. 

Результати теоретичного дослідження дозволили нам ви-
значити, що студентська молодь, здійснюючи вибір головних 
життєвих цілей, визначається з життєвими планами та стра-
тегіями реалізації життєвого шляху, починає реалізацію жит-
тєвої позиції. Констатовано, що, обираючи між пріоритетами 
і напрямами реалізації поставленої мети, студентська молодь 
виробляє певну стратегію поведінки. На жаль, несамостійність 
в прийнятті рішень, розгубленість, безпорадність, претензій-
ність, знижена критичність ставлення до себе порушують про-
цес виробітку стратегії 

Стратегія поведінки, як і сама поведінка, має закінчений 
характер у вигляді певного результату, який задається до по-
чатку руху у формі мети. Динаміка виникнення мети йде від 
потреби, отже виникає ще до початку поведінки. Ціль — це 
найчастіше образ результату, існуючий в уявленнях людини, 
він може бути в прихованому або активному стані. Для розу-
міння спрямованості поведінки, її стратегії важливо класифі-
кувати цілі. Частіше у своєму житті особистість оперує цілями, 
які відбивають її соціальний стан у групі, що відповідає її ста-
тусу й ролі [3, с. 36]. 

Узагальнюючи наукові погляди, зазначимо, що саме прояв 
асертивності як риси особистості допомагає студентській моло-
ді зайняти певну ціннісну позицію, і виходячи з цієї позиції, 
досягти своїх цілей; передбачає формування в особистості ви-
значеної якості поведінки, завдяки якій вона може володіти 
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спонтанними реакціями, розумним проявом емоцій, вмінням 
прямо говорити про свої бажання і вимоги. Таким чином, зрос-
таюча асертивність підвищує статус особистості та допомагає 
визначити стратегію для досягнення мети. 

Для обґрунтування власної моделі розглянемо асертивність 
як особистісну інтегральну якість у роботах сучасних дослід-
ників. 

У науковому дослідженні В. Лучків виділено основні струк-
турні складові асертивності: світоглядний компонент (актив-
на життєва позиція, творче ставлення до життя, прагнення 
до саморозвитку, досконалості, зрілості, самореалізація, само-
актуалізація, філософія ненасилля, позитивна спрямованість 
на світ); когнітивний компонент (здатність до рефлексії, адек-
ватність самооцінки, взаєморозуміння, здатність до антиципа-
ції); емоційний компонент (співчуття, милосердя, стриманість, 
емоційність, емпатія, позитивність); конативні прояви (від-
стоювання своїх прав, конгруентність мовлення та поведінки, 
протистояння та атака, імпровізація, експресивність, спонтан-
ність, поведінкова репрезентація самоповаги, встановлення 
контактів, уміння відмовляти, заявляти про власні потреби, 
бажання, почуття тощо) [4, c. 41–42]. 

Представлена модель І. Попової розкриває структуру асер-
тивності у підлітковому віці в умовах сім’ї та часткової соці-
альної депривації та складається з таких блоків: когнітивний, 
емоційно-вольовий, поведінковий [8]. 

У дисертаційному дослідженні Л. Марчук визначено й об-
ґрунтовано структурні компоненти формування асертивної по-
ведінки у професійному становленні психолога: ціннісно-моти-
ваційний, когнітивний, рефлексивно-оцінний та регулятивний, 
зміст яких дає змогу розкрити природу досліджуваної якості 
[5, с. 79]. 

У своєму науковому дослідженні О. Хохлова виділила такі 
компоненти асертивності: когнітивний (формування асертивної 
установки, життєвої позиції людини), емоційний (вираження 
своїх емоцій та почуттів, врівноваженість), поведінковий (за-
кріплення нових форм поведінки) та моральний компонент 
(світоглядно-моральні переконання) [9, с. 44–45]. 
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З огляду на викладене вище слід відзначити, що більшість 
дослідників виділяють структуру асертивності через такі ком-
поненти як: когнітивний, емоційний та поведінковий. 

Узагальнивши та систематизувавши теоретичні положення 
розуміння поняття асертивної поведінки, дотримуючись думки 
щодо компонентів асертивності В. Лучків, І. Попової, Л. Мар-
чук, О. Хохлової, ми розробили авторську структурно-функці-
ональну модель з метою її емпіричної перевірки та визначили 
такі ключові компоненти: когнітивний, емоційно-регулятив-
ний, конативний (рис. 1). 

Для подальшого обґрунтування доцільності застосування 
визначеного набору методик вважаємо важливим розкрити сут-
ність запропонованих структурних компонентів. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Теоретична структурно-функціональна модель асертивності 

як механізм вибору стратегії статусної поведінки 

Когнітивний компонент – визначає здатність до аналізу власних дій, 

саморозуміння, адекватного оцінювання ситуації, самоконтролю ситуації. 

Асертивна поведінка формує соціальну позицію особистості, забезпечує 

самопізнання і самоконструювання, орієнтацію на самовдосконалення та 

моральне самовизначення. 

Отже, когнітивний компонент визначає здатність до конструктивного 

підходу вирішення проблем, правильне уявлення про соціальні норми, 

здатність аналізувати свою поведінку та поведінку інших людей, адекватність 

самооцінки, здатність до рефлексії, готовність приймати рішення в ситуаціях 

невизначеності.
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Когнітивний компонент — визначає здатність до аналізу 
власних дій, саморозуміння, адекватного оцінювання ситуації, 
самоконтролю ситуації. Асертивна поведінка формує соціальну 
позицію особистості, забезпечує самопізнання і самоконстру-
ювання, орієнтацію на самовдосконалення та моральне само-
визначення. 

Отже когнітивний компонент визначає здатність до кон-
структивного підходу вирішення проблем, правильне уявлення 
про соціальні норми, здатність аналізувати свою поведінку та 
поведінку інших людей, адекватність самооцінки, здатність до 
рефлексії, готовність приймати рішення в ситуаціях невизна-
ченості. 

Емоційно-регулятивний компонент — виражається через 
адекватність прояву емоційних реакцій, саморегуляцію емо-
цій, сміливість в соціальних контактах, вміння управляти сво-
їми реакціями, здатнiсть контролювати себе, свої думки, вчин-
ки, дiї, усвiдомлюючи, що вiд цього залежить успiх у поведiнцi 
та дiяльностi. 

Конативний (поведінковий) компонент — відображає 
впевненість, здатність до прийняття рішень, спонтанність у по-
ведінці, активність у спілкуванні. Визначає здатність вільно 
спілкуватися з людьми і виражати свої думки і почуття, відсто-
ювати свої інтереси, відкрито заявляти про свої цілі і наміри, 
вміння доводити розпочату справу до кінця. 

Визначено, що до психологічних чинників, які впливають 
на формування асертивної поведінки відносяться: соціальні 
стосунки (отримання інформації з соціального середовища сто-
совно бажаного соціального стану, сприймання самої особи в 
системі соціальних відносин), ціннісно-мотиваційні чинники 
(ціннісні орієнтації визначають змістовну сторону спрямова-
ності особистості і складають основу її ставлення до навколиш-
нього світу, до інших людей та себе, тому система ціннісних 
орієнтацій становить особливу сферу якісної характеристики 
асертивної особистості), особистісна самоактуалізація. 

В якості компонентів стратегії статусної поведінки ми роз-
глядаємо освіту, владу, дохід і престиж. Престиж оцінюється 
через професійну приналежність і характеризує повагу, яку 



146

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 2 (50)

проявляє суспільство до представника тієї або іншої професій-
ної області. Освіта виступає об’єктивним показником, який ви-
мірюється в роках, витрачених на його отримання. Влада висту-
пає чинником, який можна оцінити в кількості людей, на яких 
поширюється прямий вплив індивіда. Дохід оцінюється через 
кількість грошей, що надходять з усіх джерел. 

З огляду на зазначене доцільним є підбір методик, що до-
зволили б провести емпіричне дослідження компонентів запро-
понованої структурно-функціональної моделі асертивності як 
механізму вибору стратегії статусної поведінки. 

Для діагностики компонентів асертивності вважаємо доціль-
ним використання такого психодіагностичного інструментарію: 

1. Методика діагностики рівня розвитку рефлексивності 
А. Карпова дозволяє проаналізувати рівень розвитку когнітив-
ного компонента через такі показники, як здатність до аналізу 
власних дій, саморозуміння, адекватне оцінювання ситуації, 
самоконтроль поведінки. 

2. Методика діагностики «перешкод» у встановленні емо-
ційних контактів В. Бойко дозволяє діагностувати емоційно-
регулятивний компонент асертивності за такими показниками: 
адекватність прояву емоційних реакцій, саморегуляція емоцій, 
вміння управляти своїми емоціями (шкали 1, 2). 

3. Тест впевненості в собі, розроблений В. Ромеком, дозволяє 
проаналізувати конативний (поведінковий) компонент через 
такі показники як впевненість в собі, здатність до прийняття 
рішень, спонтанність у поведінці, активність у спілкуванні та 
емоційно-регулятивний компонент, який передбачає діагносту-
вання сміливості в соціальних контактах. 

Наступний етап роботи стосується дослідження психологіч-
них чинників, які впливають на прояв асертивної поведінки 
студентської молоді і ми пропонуємо такий психодіагностич-
ний інструментарій: 

4. Для вивчення соціальних стосунків як чинника асертив-
ної поведінки «Опитувальник параметрів суб’єктивного соці-
ального благополуччя» Т. Данильченко. 

5. Для вивчення системи ціннісних орієнтацій методика 
«Ціннісні орієнтації» М. Рокича. 
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6. З метою дослідження прагнення досліджуваних до само-
актуалізації методика «Діагностика самоактуалізації особис-
тості» САМОАЛ (А. Лазукіна, адаптація Н. Каліної). 

Для діагностики стратегії статусної поведінки вважаємо до-
цільним використання такого психодіагностичного інструмен-
тарію: 

1. Опитувальник «Події та факти, що впливають на статус 
та репутацію людини» Т. Кочетової, який дозволяє вивчити 
особливості прояву статусної поведінки. 

2. Авторська анкета, питання якої спрямовані на виявлення 
ступеня прояву та переваг основної стратегії через такі показ-
ники як дохід, влада, освіта, престиж. За допомогою анкети 
планується аналіз таких понять як: статус, статусна поведінка, 
дохід, влада, освіта, престиж. 

Таким чином, вказаний комплекс методик ми вважаємо 
найбільш вдалим для дослідження асертивності як соціально-
психологічного механізму вибору стратегії статусної поведінки 
студентською молоддю. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Пре-
зентовано й обґрунтовано теоретичну структурно-функціональ-
ну модель асертивності як механізму вибору стратегії статусної 
поведінки. Визначено та розкрито сутність основних компонен-
тів асертивності та стратегії поведінки. Обґрунтовано доціль-
ність визначеного набору методик із метою виявлення прояву 
стратегії статусної поведінки та дослідження структурних ком-
понентів асертивності. 

Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є 
проведення емпіричного дослідження асертивності як соціаль-
но-психологічного механізму вибору стратегії статусної пове-
дінки студентською молоддю. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
АССЕРТИВНОСТИ КАК МЕХАНИЗМА ВЫБОРА 
СТРАТЕГИИ СТАТУСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В работе указано, что стратегия поведения включает в себя динами-
ческие стереотипы, умственные стратегии и способы эмоционального 
реагирования на ситуации межличностного взаимодействия, ведущие 
к достижению определенной цели. Отмечено, что пребывание в статусе 
студента учреждения высшего образования предполагает выработку 
новых компетенций, новых поведенческих стратегий, развитие про-
фессионально важных качеств. Утверждается, что ассертивность дает 
возможность человеку ставить перед собой задачи, цели, реализовать 
свои способности, желания и стремления. Констатировано, что, вы-
бирая между приоритетами и направлениями реализации поставлен-
ной цели, студенческая молодежь вырабатывает определенную стра-
тегию поведения. Предложена структурно-функциональная модель 
ассертивности как механизма выбора стратегии статусного поведения, 
представлены и описаны компоненты ассертивности и стратегии ста-
тусного поведения. Обоснована целесообразность применения опреде-
ленного набора методик с целью исследования влияния ассертивности 
на выбор стратегии статусного поведения студенческой молодежью. 

Ключевые слова: ассертивность, статусность, статусное поведение, 
структурно-функциональная модель, студенческая молодежь. 
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STRuCTuRAL-FuNCTIONAL COMPONENTS’ 
ASSERTIVENESS AS A MEChANISM OF STRATEGY 
ChOICE BEhAVIOR STATuS 

The paper States that the strategy of behavior includes dynamic 
stereotypes, mental strategies and ways of emotional response to the 
situation of interpersonal interaction, leading to the achievement of a 
certain goal. The purpose of the article is to describe the theoretical 
structural-functional model of assertiveness as a mechanism for choosing 
a strategy of status behavior, to analyze the structural components 
of the model and to substantiate the complex of diagnostic research 
methods. It is noted that staying in the status of a student of a higher 
education institution involves the development of new competencies, 
new behavioral strategies, the development of professionally important 
qualities. It is argued that assertiveness allows a person to set goals, 
goals, realize their abilities, desires and aspirations. It is stated that 
choosing between priorities and directions of realization of the goal, 
the student youth develops a certain strategy of behavior. A structural 
and functional model of assertiveness as a mechanism for choosing the 
strategy of status behavior is proposed, the components of assertiveness 
and the strategy of status behavior are presented and described. The 
expediency of using a certain set of techniques to study the influence of 
assertiveness on the choice of strategy of status behavior of students is 
substantiated. 

Theoretical structural and functional model of assertiveness as a 
mechanism for choosing a strategy of status behavior is presented and 
substantiated. The essence of the main components of assertiveness 
and behavior strategy are identified and revealed. The expediency of a 
certain set of methods to detect the manifestation of the status behavior 
strategy and to study the structural components of assertiveness is 
substantiated. 

Key words: assertiveness, status, status behavior, structural and 
functional model, student youth. 

Стаття надійшла до редакції 15.03.2019 



151

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 2 (50)

УДК 159.9:005.32+172(177)  
DOI: https://doi.org/10.18524/2707-0409.2019.2(50).185836

Рєпнова Т. П. 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін 
Одеського інституту Міжрегіональної академії управління 
персоналом, керівник Психологічної служби інституту 
e-mail: tetanarepnova@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000–0001–5200–8619 

етичні ПринциПи у роЗріЗі Психологічної 
культури студента і викладача вищого 
навчального Закладу 

В роботі розглянуто проблему підвищення психологічної 
культури студентів і викладачів через декларування етич-
них принципів, психологізацію змісту навчання дисциплін 
гуманітарного циклу та застосування психологічних знань в 
освітньому процесі. Практика навчально-виховної роботи в 
освітніх закладах свідчить про те, що значна частина студен-
тів потребують термінових заходів з розвитку психологічної 
культури. Розгляд освітнього процесу як етично збагаченого 
середовища для формування психологічної культури студен-
тів, особистісного їх зростання та створення умов оптимізації 
навчальної діяльності є оновленим підходом у практиці пси-
холога на тлі освітніх реформ. Особистість набуває культу-
ри у родині, постійно оновлює її в суспільних відносинах, у 
процесі дорослішання, та вдосконалення цих проявів особис-
тості у вищій школі відбувається за допомогою консолідації 
зусиль студентів, викладачів, практичних психологів вищих 
навчальних закладів. В статті представлено результати впро-
вадження психолого-педагогічних заходів щодо формування 
та розвитку психологічної культури студентів у навчальному 
процесі. 
Ключові слова: психологічна культура, етично збагачене се-
редовище, принципи, консолідація, саморозвиток, саморегу-
ляція, самоактуалізація. 
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Постановка проблеми. Проголошені суспільством моральні 
цінності — гуманізація, демократизація, співпраця, діалогіза-
ція, толерантність — ґрунтуються на психологічних законах 
спілкування та взаємодії людей і виражаються у психологіч-
ній культурі, як індивідуальній, так і суспільній, а також зна-
ходяться у площині етичної поведінки. Етичне поводження в 
освітньому середовищі — це слідування морально-правовим 
нормам поведінки науково-педагогічними працівниками, сту-
дентами у міжособистісних взаємовідносинах та у відносинах 
з оточуючим світом, унормування правил етичної поведінки. 
Можливість реалізації оновлених цілей та завдань освіти на 
тлі реформ, зазаначених у Законі України «Про освіту» від 
5.09.2017 року № 2145-VIII, потребує відповідної перебудо-
ви її змісту [7]. Освіта є основою інтелектуального, духовно-
го, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної 
соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку 
суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою. 
Психолого-педагогічними ресурсами реалізації цієї мети є, зо-
крема, створення освітнього середовища, дружнього до здобу-
вача освіти, психологічно комфортного для розвитку його ком-
петенцій, всебічного розвитку його особистості, проектування 
індивідуальної освітньої траєкторії, відповідального ставлення 
до свого здоров’я та збереження довкілля, а також підвищення 
стандартів психологічної культури у вищому навчальному за-
кладі через введення комплексу морально-етичних норм, які б 
консолідували спільноту викладачів та студентів. Підвищен-
ня психологічної культури включає розуміння самого себе як 
особистості, усвідомлення свого місця серед людей, формуван-
ня навичок рефлексії, врахування потреб та інтересів інших, 
вирішення проблем у конструктивний засіб. Психологізація 
освітнього процесу передбачає оволодіння основами загальної 
психології, соціальної психології та психології спілкування, 
що в свою чергу потребує доповнення психологічним змістом 
предметів гуманітарного циклу різних спеціальностей. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз наукових 
праць вітчизняних (О. Бондарчук, Л. Журавська, Л. Карамуш-
ка, В. Рибалка, Т. Рєпнова, Т. Сущенко й ін.) та зарубіжних 
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(К. Абульханова-Славська, О. Мотков, Л. Собчик) психологів 
та педагогів показав, що науковці працюють над дослідженням 
особистісних якостей, властивостей, рис студентів, ведуть по-
шуки оптимальних шляхів їх удосконалення. Водночас про-
блема введення етичних принципів в освітній процес у вищій 
школі з метою підвищення стандартів психологічної культури 
викладачів і студентів та психологізація навчання в умовах ви-
вчення дисциплін гуманітарного циклу на різних спеціальнос-
тях не була предметом спеціальних досліджень. 

Мета статті — розгляд освітнього процесу як етично зба-
гаченого середовища для формування психологічної культури 
студентів та створення умов оптимізації навчальної діяльності 
та особистісного їх зростання. 

Об’єкт дослідження: психологічна культура студентів вищо-
го навчального закладу як складова їх особистісного розвитку. 

Предмет дослідження: процес формування психологічної 
культури студентів через застосування етичних принципів у 
навчальному процесі при вивченні гуманітарних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Культуру ми 
розуміємо як сукупність матеріальних і духовних цінностей, 
створених і розвинених людством в ході його історії, ступінь 
пізнання і практичне оволодіння людьми законами природи і 
суспільного життя. Відповідно психологічна культура виступає 
як складова базової культури особистості і є системною харак-
теристикою людини, яка сприяє саморозвитку, саморегуляції, 
самоактуалізації [4; 6]. 

Об’єктивним науковим знанням є те, що психологічна куль-
тура проявляється як на індивідуальному рівні і належить осо-
бистості конкретної людини, так і на суспільному рівні і про-
являється у культурних нормах соціальних груп, спільнот та 
є консолідованим надбанням суспільної взаємодії колективу, 
соціуму, людства. Культура є безперервним процесом, який 
рухається уперед. Розвиток культури — це не тільки прогрес 
і вдосконалення від примітивних форм до цивілізаційних за 
дарвінізмом, де примітивно-лінійний розвиток пов’язаний із 
пережитком старого та приходом нового, це також механізм 
зворотного зв’язку та культурального обміну, що є по суті гене-
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ратором змін та зміною значень, оновленим переосмисленням 
культурних форм. Культуральне піднесення суспільних вза-
ємовідносин пов’язане із двома факторами: стабільність і куль-
туральний обмін. Так, прадавні аспекти української культури 
зберігаються в середині постійного процесу обміну між різни-
ми культурами і ніколи не руйнуються. Так званий регресив-
ний прогрес культурного оновлення, що на суспільному рівні 
виявляється у формі домовленостей і суспільного діалогу між 
поколіннями, який несе у собі передбачувану та нормативну 
цінність. Розвиток української культури — це не стандартиза-
ція під середні показники європейської культури, особливо в 
часи глобалізації світу. Культуральна динаміка взаємообміну 
української з іншими суспільними культурами забезпечується 
в умовах стабільності культурного контексту, що склався тися-
чоліттями на теренах України. Все нове в тисячолітньому тілі 
української культури є активним продовженням минулого, всі 
нові об’єкти пізнання мають контекст і зв’язок зі сформова-
ними культурними стандартами. Такі культурні архетипи яв-
ляють собою моральні стандарти, що організовують діяльність 
людей, а ії динамічна стабільність забезпечує певну автономію 
від зовнішніх умов випадкового стихійного теперішнього. 

Психологічна культура тісно пов’язана із процесами онов-
лення загальної культури суспільства та проявляється на інди-
відуальному рівні особистості, який пов’язаний із культурою 
емоцій особистості, емоційним інтелектом, сукупністю переко-
нань, впливів, уявленнями про самого себе та оточуючий світ, 
здатністю до рефлексії і зворотного зв’язку. Освоєння культур-
ного простору у вищому навчальному закладі — це той процес, 
який може скеровуватися педагогами та освітніми впливами, а 
також бути результатом консолідації зусиль студентів і викла-
дачів у етичному збагаченні освітнього середовища. 

Психологічна культура є динамічною категорією, вона по-
стійно змінюється із подальшим розвитком суспільства, змі-
нюються культурні норми у зв’язку із глобалізацією світу та 
переплетенням різних культур, стандарти поведінки набувають 
оновлення завдяки трудовій адаптації та мінливості ринку пра-
ці, екстремальним впливам [5], сім’я як носій та передавач інди-
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відуальної психологічної культури також знаходиться під впли-
вом ринкової економіки, інформатизації суспільства, що значно 
прискорює темпи дорослішання дитини в сім’ї, включення її у 
трудові відносини, споживання потоку інформації, прийняття 
рішень щодо життєзабезпечення. Так на індивідуальному рівні 
психологічна культура особистості включає в себе: 

• культуру спілкування, мови й мовлення, 
• культуру поведінки, 
• культуру емоцій та почуттів, 
• культуру мислення, 
• культура опору інформаційним впливам [6]. 
На суспільному рівні психологічна культура вибудовується 

у гармонійне коло групових, корпоративних норм, моральних 
переконань, традицій, стилю поведінки, відчуття приналеж-
ності до об’єднаного кола людей однієї спільноти, що ство-
рює етичне середовище. Психолого-педагогічне формування 
психологічної культури студентів в Одеському інституті Між-
регіональної академії управління персоналом здійснюється 
через декларування та введення етичних принципів в освіт-
ній процес та збагачення психологічними знаннями студентів 
різних спеціальностей при вивченні гуманітарних дисциплін. 
Така робота проводиться у рамках діяльності Психологічної 
служби інституту за допомогою спеціальних інтерактивних 
технік: тренінг з розширення знань про стреси і стресостій-
кість в освітньому середовищі, мультимедійна презентація 
(презентація загального дизайну, основних та окремих смис-
лових питань); метод незавершених речень (із подальшим 
груповим обговоренням); метод «мозкового штурму» (робота 
в групах); створення художнього образу внутрішнього світу 
через малюнки; виконання творчих завдань; міжгрупової дис-
кусії; психологічного практикуму; ділової гри; виконання до-
машніх завдань із самодіагностики; використання зворотньо-
го зв’язку (у вигляді фотоматеріалів, відеопрезентацій та їх 
демонстрації на екран; рефлексії психологічного спілкування) 
тощо. У психолого-педагогічних заходах з підвищення пси-
хологічної культури в освітньому середовищі вишу беруть 
участь і викладачі, і студенти, консолідуючи зусилля для до-
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сягнення спільної мети — створення комфортного освітнього 
середовища. Надалі педагоги мають змогу використовувати 
психологічні знання під час викладання дисциплін гумані-
тарного циклу різних спеціальностей та сприяти підвищен-
ню рівня суспільної психологічної культури у навчальному 
закладі на основі етики. Такі суспільні прагнення були за-
декларовані в Етичному кодексі Одеського інституту Міжре-
гіональної академії управління персоналом та впроваджені у 
навчальний процес. Метою кодексу є утвердження у професій-
ній діяльності науково-педагогічного працівника та студента 
морально-етичних цінностей і норм на засадах гуманності, то-
лерантності, поваги до гідності кожної людини, академічної 
доброчесності, конфіденційності, довіри, співпраці, ввічливос-
ті та відповідальності. Етичний кодекс містить норми етич-
ної поведінки науково-педагогічного працівника та студента 
щодо: професії, студентів, колег, наукової діяльності, навко-
лишнього середовища. Етичний кодекс ґрунтується на таких 
принципах: 1. Законослухняність — дотримуватись норм ді-
ючого законозавства України. 2. Чесність — бути правдивим, 
принциповим, вірним взятим зобов’язанням, бути щирим пе-
ред іншими та перед самим собою, неприйнятність неправди. 
3. Ввічливість — уміння привітно, чемно та доброзичливо по-
водити себе з іншими людьми. 4. Взаємоповага — шанобли-
ве ставлення до студентів, викладачів, персоналу, повага до 
індивідуальністі кожного. 5. Толерантність — терпимо ста-
витись до думок, поглядів, переконань інших. 6. Справедли-
вість — здійснювати неупереджене ставлення до інших осіб 
та виконання своїх обов’язків, дотримання принципу рівності 
студентів, незалежно від віку, особливостей характеру, зді-
бностей, статі, раси, національності, віросповідання, соціаль-
ного стану, політичних поглядів, місця проживання, грома-
дянства та інших ознак, включаючи матеріальне становище. 
7. Патріотизм — шанобливо ставитись до державної мови, 
Гімну, Прапора і Герба України, а також символіки інститу-
ту. 8. Об’єктивність — розглядати питання, що є предметом 
дискусії, відсторонено, незважаючи на особисті вподобання чи 
вигоду. 9. Партнерство — взаємодіяти між студентами та ви-
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кладачами задля вирішення спільних задач, які виникають 
в освітньому процесі. 10. Розвиток та зростання — прагнути 
до самовдосконалення, професійного, особистісного, творчого, 
духовного розвитку, бути активним у пізнанні нового. 

Результати дослідження. Досвід викладання предмету «Вве-
дення у спеціальність «Психологія» спеціалізації «Практична 
психологія» на першому курсі спеціальності «Психологія», 
збагаченого етичними принципами навчального закладу, пока-
зав підвищення рівня активності студентів у самостійній роботі 
з предмету, сприяння активній зайнятості студентів у суспіль-
ному житті вишу, більш активній участі у самоврядуванні у 
гуртожитку, ініціюванні студентських громадських акцій, са-
моорганізації та створенні художньо-естетичного середовища в 
аудиторії, залучення до традицій вищу, покращення статево-
рольового спілкування, взаємодопомоги, самоорганізації щодо 
збереження довкілля, енергозбереження тощо. Тобто психоло-
го-педагогічні впливи під час навчання та суспільна взаємодія 
студентів і викладачів, у свою чергу, на індивідувальному рів-
ні особистості студентів сприяє підвищенню рівня їх самороз-
витку, саморегуляції, самоактуалізації — основних складових 
психологічної культури. 

Спрямованість психолого-педагогічних заходів у розрізі 
формування індивідуальної психологічної культури студента 
можна викласти в трьох аспектах: 

1. Актуалізація через освітній процес загальнолюдських 
цінностей, їх узагальнення, створення етичного кодексу та роз-
виток здатності визначати свою позицію стосовно задекларова-
них цінностей. 

2. Прийняття як поєднання осмисленого включення студен-
тів у суспільні відносини етично збагаченого середовища вищо-
го освітнього закладу та уміння займати свою власну позицію 
у будь-яких ситуаціях соціальної взаємодії (відстоювати свої 
права, вміти формулювати логічні висновки та конструктив-
но висловлювати громадську думку, протистояти негативним 
впливам). 

3. Виконання оновлених культурних форм поводження сту-
дентів у широкій суспільній взаємодії, що проявляється як 
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здатність зберігати душевну рівновагу, вміння справлятися зі 
стресами, спрямовувати зусилля на подолання емоційних криз, 
ставити і досягати цілей та здатність до саморозвитку. 

До показників підвищення рівня суспільної психологічної 
культури особистості за результатами опитувальника «Аналіз 
змін» студентів і викладачів зазаначимо такі: загальне емо-
ційне благополуччя; здатність спілкуватися з іншими людьми 
на основі доброзичливості; засвоєння норм людської поведін-
ки; формування загальнолюдських почуттів; розвиток та са-
мореалізація здібностей; позитивна, адекватна самооцінка та 
самовизначення; вміння вибудовувати позитивні відносини з 
іншими людьми; досягнення певного рівня самостійності; роз-
виток емоційної саморегуляції; розвиток керованої поведінки; 
розвиток позитивного мислення. 

Підвищення стандартів психологічної культури викладачів 
і студентів та психологізація змісту навчання дисциплін гума-
нітарного циклу на різних спеціальностях набуває особливого 
значення. Тому метою застосування етичних принципів та пси-
хологічних знань в освітньому процесі є оволодіння кожним 
студентом елементарною психологічною культурою, яка стає 
необхідною частиною загальної культури. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. На-
уково-методологічне розкриття змісту психологічної культури 
ґрунтується на основних теоретичних засадах вікової та педа-
гогічної психології, що надає можливість розглядати струк-
туру психологічної культури особистості та можливі шляхи 
її цілеспрямованого розвитку та формування в освітньому 
процесі. Психологічна культура особистості тісно пов’язана 
із психологічною культурою суспільства в процесі історич-
ного розвитку. Індивідуальна психологічна культура набува-
ється завдяки власному психологічному досвіду, якість цього 
досвіду залежить від психологічної грамотності особистості. 
Психологічна культура є важливою й невід’ємною складовою 
професіоналізму викладача та значною мірою визначає його 
загальну культуру. Існує необхідність загальної психологізації 
освіти на всіх її рівнях (зокрема вищої та середньої школи) 
задля підвищення загального рівня психологічної культури 
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суспільства. Подальшого вивчення потребують питання удо-
сконалення робочих програм гуманітарного циклу різних спе-
ціальностей у напрямку психологізації навчального змісту, 
психологічної діагностики і корекції психологічної культури 
особистості, а також підвищення кваліфікації викладачів на 
проблемних курсах. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В РАЗРЕЗЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Работа посвящена проблеме повышения психологической культу-
ры студентов и преподавателей посредством декларирования этиче-
ских принципов, психологизации содержания дисциплин гуманитар-
ного цикла и применения психологических знаний в образовательном 
процессе. Практика учебно-воспитательной работы в образовательных 
учреждениях свидетельствует о том, что актуальность специальных 
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мероприятий по развитию психологической культуры студентов оста-
ётся достаточно актуальной. Рассмотрение образовательного процесса 
как этически обогащённой среды, благоприятной для личностного раз-
вития, в которой формируется психологическая культура студентов, 
и создание на этой основе условий оптимизации учебной деятельности 
является новым подходом в практике психолога в русле образователь-
ных реформ. Несмотря та то, что основы культуры личности заклады-
ваются в детстве, всё же усовершенствуются они в процессе обучения 
благодаря консолидации усилий студентов, преподавателей, практи-
ческих психологов высших учебных заведений. В статье представле-
ны результаты внедрения психолого-педагогических мероприятий по 
формированию и развитию психологической культуры студентов в 
учебном процессе. 

Ключевые слова: психологическая культура, этически обогащён-
ная среда, принципы, консолидация, саморазвитие, саморегуляция, 
самоактуализация. 
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EThICAL PRINCIPLES uNDER ThE PSYChOLOGICAL 
CuLTuRE OF ThE STuDENT AND ThE TEAChER 
hIGhER EDuCATIONAL INSTITuTION 

The ethically enriched environment in an educational institution in-
volves following the moral and legal norms of behavior by students, sci-
entific and pedagogical workers in interpersonal relationships, and in 
relations with the surrounding world, the normalization of the rules of 
conduct. In this context, the increase of psychological culture manifests 
itself both at the social level and at the individual personal level, and 
includes: understanding of oneself as a person, awareness of his place 
among people, the formation of reflection skills, taking into account the 
needs and interests of others, solving problems in a constructive way, fol-
lowing cultural norms. The subject of our study was the problem of the 
introduction of ethical principles in the educational process in a higher 
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educational institution in order to increase the standards of psychological 
culture of students and teachers, psychologization of training in terms 
of studying the disciplines of the humanities cycle in various special-
ties. Such social aspirations were declared in the Code of Ethics of the 
student and teacher of the Odessa Institute of the Interregional Academy 
of Personnel Management. The purpose of this code is to establish in the 
educational activity of a student and a scientific and pedagogical worker 
of moral and ethical values   and norms on the principles of humanity, tol-
erance, respect for the dignity of each person, academic integrity, confi-
dentiality, trust, activity, cooperation, courtesy and responsibility. Sub-
sequently, students and teachers of the institute passed a special training 
on the use of ethical behavior skills in educational activities. Teaching 
subjects of the humanitarian cycle, enriched with the ethical principles 
of the educational institution, showed an increase in the level of student 
activity in independent work on the subject, promotion of active em-
ployment of students in public life institute. To the psychological and 
pedagogical influences during training and social interaction of students 
and teachers, in turn, on the individual level of the student’s personality 
contributed to raising the level of their self-development, self-regulation, 
self-determination, self-actualization — the main components of psycho-
logical culture. Further research requires the question of psychological 
diagnosis and correction of the psychological culture of the individual, 
as well as the improvement of the skills of teachers in problem courses. 

Key words: psychological culture, ethically enriched environment, 
principles, consolidation, self-development, self-regulation, self-actual-
ization. 
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крос-культурна адаПтація студентів-іноЗемців 
в україномовному середовищі 

У статті наводяться результати дослідження рівня і типу 
крос-культурної адаптації студентів-іноземців в українсько-
му середовищі. Представлені теоретичні підходи до вивчення 
цього типу адаптації в зарубіжній і вітчизняній літературі. 
З’ясовано поняття «крос-культурна адаптація», проаналізова-
но чинники, що детермінують процес адаптації студентів-іно-
земців до іншого культурного середовища. Виділено основні 
соціально-психологічні особливості соціокультурної адаптації, 
представлені дослідження динаміки даного процесу. 
Результати емпіричного дослідження свідчать про явну різни-
цю в адаптаційних стратегіях поведінки і якості життя жінок 
та чоловіків з Китаю, Індії та країн ЄС. В основі адаптаційних 
стратегій студентів-іноземців до українського середовища ви-
діляються адаптивність, конформність і інтерактивність. 
Ключові слова: крос-культурна адаптація, соціокультурна 
адаптація, якість життя, психологічний і фізичний компонен-
ти здоров'я. 

Постановка проблеми. Проблема адаптації іноземних студен-
тів до нових соціокультурних умов являє собою одну з важливих 
проблем в гуманітарних, психологічних та суспільних науках. 

Україна є полікультурною та багатоконфесійною країною, 
для якої академічна мобільність студентів стала важливою 
характеристикою системи вищої професійної освіти. Сучасні 
процеси реформування вищої освіти в Україні актуалізували 
розуміння того, що чим ширші міжкультурні зв'язки, тим 
ефективніша і якісніша сама вища освіта. Щороку Україна 
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приймає іноземних студентів зі 137 країн. Велика частина сту-
дентів є представниками з Йорданії, Індії, Ірану, Сирії, Китаю, 
Малайзії, Молдови, Турції і Туркменістану. 

Кожна конкретна особистість іноземного студента несе в собі 
системи прийнятих норм, установки, цінності своєї культури, 
відображає традиції і звичаї тієї етнічної групи, у яких вона 
формувалася. Тому дуже важливо розуміти, як відчуває себе 
іноземний студент, який опинився в новому для нього соціаль-
ному, політичному та економічному середовищі, яку допомогу 
надати для процесу його адаптації до нових умов, як підвищи-
ти рівень засвоєння професійних знань. Від того, як довго та 
з якими емоційними витратами відбувається процес адаптації, 
залежать поточні та майбутні успіхи іноземних студентів, про-
цес їх професійного становлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін «адапта-
ція» походить від латинського слова «adaptacio», що означає 
«пристосування». Виходячи з цього, крос-культурну адаптацію 
(як синоніми використовуються також категорії «міжкуль-
турна» або «соціокультурна адаптація») можна визначити як 
процес і результат активного пристосування етнічних груп (та 
окремих індивідів — їх представників) до умов іншого соціо-
культурного середовища [2, 3, 10]. При успішному завершен-
ні адаптації людина досягає сумісності з новим середовищем, 
приймаючи його цінності, традиції, норми та стандарти пове-
дінки як свої власні та діє відповідно до них [1]. 

Крос-культурна адаптація, у категоріальному відношенні, 
є різновидом соціальної адаптації, і тому має набір відповід-
них родових характеристик останньої [2, 13]. У свою чергу, 
крос-культурна адаптація є не просто процесом пристосуван-
ня, вона містить як збереження іноземцями (мігрантами) в но-
вому середовищі позитивного емоційного стану та психічного 
здоров'я, так і придбання ними нових соціальних умінь, знань 
та навичок, необхідних для успішного виконання завдань по-
всякденної життя [11]. 

Проблема успішного входження студента-іноземця в нове 
культурне середовище постає в працях таких зарубіжних та 
вітчизняних психологів як Н. М. Лебедєва, Т. Г. Стефаненко, 
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Г. У. Солдатова-Кцоєв, Дж. Беррі, Я. Кім, С. Бочнер, Й. Сел-
мер, А. Н. Татарко, В. В. Гриценко, О. Леонтьєв, Г. Сельє та 
ін..; в роботах таких соціологів, як М. Вебер, М. Вітковська, 
О. Дудченко, Р. Мертон, П. Сорокін, Р. Хайруллін та ін.; педа-
гогів (Л. Бей, З. Назиров, О. Тростинська та ін). У своїх робо-
тах перераховані вище автори розглядали наступні проблеми: 
стадії входження до крос-культурного середовища, етапи та 
критерії соціокультурної адаптації, фактори, які впливають на 
успішність / неуспішність соціокультурної адаптації. 

На думку Т. Г. Стефаненко, соціокультурна адаптація — 
це процес входження особистості в нову культуру, поступове 
освоєння її норм, цінностей, зразків поведінки. При цьому 
справжня адаптація передбачає досягнення соціальної і психо-
логічної інтеграції з ще однією культурою без втрати багатств 
власної» [8]. 

Вивчаючи успішність адаптації, Т. Г. Стефаненко виділяє 
індивідуальні (демографічні та особистісні) та групові фактори 
адаптації [8]. До першої категорії автор відносить стать, осві-
ту, особистісні характеристики, мотивацію. Друга категорія 
включає характеристики взаємодіючих культур — ступінь по-
дібності або відмінності між культурами; особливості власної 
культури та культури приймаючої країни. 

Більш глибокий розгляд поняття процесу соціокультурної 
адаптації передбачає дослідження його динаміки. Вивчаючи 
динаміку соціокультурної адаптації, деякі автори поділяють її 
на короткочасну (вважається, що вона триває до двох років та 
передбачає збереження мігрантами своєї етнокультурної іден-
тичності та паралельне оволодіння новою мовою, набуття пер-
винних соціальних зв'язків в іншій культурі) та довгострокову 
(що вимагає після двох років проживання помітно більшого 
залучення та соціальної активності суб'єктів адаптації) [6]. 

У результаті досліджень, проведених фінськими вченими 
В. Раутеном і М. Коксієном [5, с.89], було виокремлено чо-
тири стадії адаптації іноземців до життя в іншій країні. Пер-
ша стадія — «стадія першої реакції». Вона характеризується 
дисонансом між об’єктом і суб’єктом особистості, зниженням 
соціокультурної активності й працездатності, формуванням за-
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хисних механізмів. Друга стадія — «стадія соціальної адап-
тації» — відзначається зростанням автоматизму у виконанні 
життєво необхідних функцій, погіршення пам’яті, притуплен-
ня уваги до нової інформації, відчуття ірреальності того, що 
відбувається, бажання прожити сьогоднішній день скоріше. 
Третя, «контрастна стадія» адаптації може бути у формі три-
валої апатії або змінитися на агресію. У цей період продовжу-
ються регресивні процеси. Людина переживає в основному со-
ціобіологічні потреби (поїсти, поспати, ні про що не думати). 
Четверта, заключна стадія — «стадія реабілітації». Для цього 
періоду характерним є інтенсивне задоволення соціальних по-
треб, відродження соціальної активності і здібності до креатив-
ної діяльності. Відбувається також розуміння традицій, звича-
їв і стереотипів іншої культури. 

Подальший розгляд динаміки соціокультурного пристосу-
вання мігрантів широко представлено в концептуальній моделі 
«U-кривої» адаптації. Ця модель поширилася в світовій науці в 
70–80 рр. XX століття та передбачає проходження переселенця-
ми в іншій культурі трьох головних стадій адаптації — почат-
ковій стадії піднесеності і оптимізму, подальшого періоду дезо-
рієнтації, фрустрації і депресії (стадії «культурного шоку»), на 
зміні якому поступово приходить досягнення психосоціального 
комфорту життєдіяльності в нових умовах [7, 9]. В рамках до-
сліджень за даним напрямом став можливим розгляд процесу 
розвитку соціокультурного і психологічного пристосування в 
нових соціокультурних умовах. 

Канадський психолог Дж. Беррі у своїй моделі акультурації 
підкреслює, що люди, адаптуючись до іншої культури, не мо-
жуть з легкістю змінити свій поведінковий репертуар та у них 
виникає серйозний конфлікт у ході пристосування до нового 
соціокультурного середовища. Автор вважає, що джерела ви-
никаючих проблем лежать не в культурі, а в міжкультурній 
взаємодії. На думку Дж. Беррі, акультурація зводиться до двох 
основних проблем: підтримка культури (в якій мірі визнається 
важливість збереження культурної ідентичності) та участь у 
міжкультурних контактах (в якій мірі слід включатися в іншу 
культуру або залишитися серед «своїх») [1]. 
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Таким чином, аналіз робіт науковців, які досліджували 
проблеми адаптування іноземного студента в україномовно-
му середовищі, дає можливість виділити важливі показники, 
які допомагають адаптації студента в умовах іноземного вуз: 
взаємодія з оточуючими людьми (викладачами, студентами та 
студентами своєї етнічної групи) на рівні співпраці; адекват-
ність поведінки в процесі міжкультурної комунікації; творча 
активність іноземного студента, спрямована на його входження 
в культуру країни мови, що вивчається; накопичення інозем-
ним студентом позитивного досвіду життєдіяльності в умовах 
іншокультурного соціуму та ін. 

Бібліографічний огляд публікацій з проблематики крос-
культурної адаптації показує, що незважаючи на велику кіль-
кість досліджень з цієї проблеми, залишаються недостатньо 
вивченими зовнішні і внутрішні чинники, що визначають 
успішність / неуспішність міжкультурної адаптації іноземних 
студентів в нашій країні. Зокрема, викликає інтерес питання 
щодо особистісних характеристик іноземних студентів, які ма-
ють істотний вплив на адаптаційний процес в нових соціокуль-
турних умовах. 

Саме тому, мета даної статті — вивчити і проаналізувати 
процес крос-культурної адаптації іноземних студентів в Укра-
їні, як в контексті міжособистісних відносин та культурних 
норм, так і в контексті освітнього процесу. 

Для досягнення мети було проведено дослідження соціаль-
но-психологічних характеристик іноземних студентів, що ви-
значають специфіку їх міжкультурної адаптації в нових соціо-
культурних умовах. Емпірична база дослідження. Вибіркову 
сукупність дослідження складає 216 іноземних студентів віком 
20–30 років, громадян Індії (51,9 %), з Китаю (14,8 %) та кра-
їн ЄС — (33,3 %). З них студентів 1 курсу — (28,7 %), 2 — 
(17,6 %), 3 — (34,3 %), магістратури (далі — МА) — (19,4 %). 
Час перебування в Україні: до 1 року — (26,9 %), від 1 до 3х 
років — (55,6 %), більше 3-х років — (17,6 %). Дослідження 
проводилося в державних навчальних закладах IV рівня акре-
дитації м. Одеси. Для збору емпіричних даних застосовувалися: 
опитувальник адаптації особистості до нового соціокультурного 



168

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 2 (50)

середовища (Л. В. Янковський) і опитувальник оцінки якості 
життя «SF-36 HEALTH STATUS SURVEY». 

Аналіз отриманих кількісних даних за тестом Л. В. Янков-
ського дозволив визначити переважаючий тип адаптації іно-
земних студентів до нового соціально-культурного середовища 
з шести можливих: адаптивний, конформний, інтерактивний, 
депресивний, ностальгічний і відчужений. У таблиці 1 наведені 
дані, отримані на першому етапі дослідження. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика рівнів адаптації особистості до нового 
соціокультурного середовища за Л. Янковського (n, %)

Група
Рівні адаптив-

ності

За-
га-
лом

Стать Країна Диплом

Ж Ч
Ін-
дія

Ки-
тай

ЄС
Ба-
ка-

лавр

Ма-
гістр

І група
1. Низький 
(менше 6)

n 64 0 64 64 0 0 60 4
% 29,6 0 29,6 29,6 0 0 27,8 1,9

ІІ група
2. Середній 
(6–12)

n 76 34 42 28 10 38 60 16
% 35,2 15,7 19,4 13 4,6 17,6 27,8 7,4

ІІІ група
3. Високий 
(більше 12)

n 76 58 18 20 22 34 56 20
% 35,2 26,9 8,3 9,3 10,2 15,7 25,9 9,3

З даних таблиці видно, що до групи студентів з низьким рів-
нем адаптованості (І група) увійшло 29,6 % чоловіків з Індії, 
більша частина з яких (27,8 %) будуть отримувати диплом ба-
калавра. До ІІ групи, з середнім рівнем адаптованості, увійшло 
15,7 % жінок і 19,4 % чоловіків, з яких 13,0 % студентів з 
Індії, 4,6 % з Китаю, 17,6 % з країн ЄС. 27,8 % з них будуть 
отримувати диплом бакалавра, 7,4 % — диплом магістра. ІІІ 
групу, яка характеризується високим рівнем адаптованості, 
складають 26,9 % жінок, 8,3 % чоловіків, з яких 9,3 % по-
ходять з Індії, 10,2 % з Китаю, 15,7 % з країн ЄС. 25,9 % здо-
бувають освітній ступінь бакалавра, 9,3 % — магістра. 

Результати порівняльного аналізу між жінками та чолові-
ками студентами іноземцями в сферах адаптованості до нового 
соціокультурного середовища (табл. 2) свідчать про наявність 
статистично значимих відмінностей. Жінки мають вищий рі-
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вень особистої задоволеності, більш позитивно ставляться до 
оточуючих і їх сприйняття. Почувають себе більш захищеними 
в українському суспільстві (р ≤ 0,001). Можна констатувати, 
що жінки більше за чоловіків прагнуть за будь-яких умов під-
тримувати відносини з людьми і є більш орієнтованими на со-
ціальне схвалення. Також дані дають змогу зробити висновок, 
що жінки є більш схильними до прийняття системи, цінностей 
і норм поведінки українського суспільства (р ≤ 0,004). 

Таблиця 2 

Порівняльна характеристика показників міжкультурної адаптації 
жінок та чоловіків іноземних студентів (х

ср
, балів)

Шкала
Ж Ч

T p ≤
М Σ М Σ

Адаптивність 10,57 2,698 9,44 1,827 3,666 0,001
Конформність 8,96 1,944 8,81 2,148 0,529 0,004
Інтерактивність 9,41 2,205 9,29 2,347 0,390 0,633
Депресивність 6,37 2,712 6,55 1,827 –0,578 0,001
Ностальгія 8,65 2,570 7,85 1,999 2,565 0,07
Відчуженість 7,87 2,459 8,44 1,853 –1,929 0,001

Статистично значимі відмінності за шкалою адаптованості 
«депресивність» (р ≤ 0,001) свідчать, що чоловіки мають дисгар-
монію особистості, їх світ забарвлений в похмурі тони і сприй-
мається як позбавлений сенсу та цінностей. Також дані шка-
ли адаптованості «відчуженість» свідчать про те, що чоловіки 
схильні не приймати новий соціум, мають низьку самооцінку та 
неузгодженість домагань і реальних можливостей (р ≤ 0,001). 
А от емпіричні шкали адаптованості «ностальгія» дають змогу 
зробити висновок, що жінки більше, ніж чоловіки, пережи-
вають доволі сильні почуття, що пов’язані зі спогадами про 
життя у рідній країні (р ≤ 0,07). Це проявляється у частих 
спогадах подій минулого життя в рідній країні, уявленнях 
моменту свого повернення на батьківщину, журбі за рідними 
і близькими. Однак, ряд досліджень показують, що високий 
рівень ностальгії не для всіх іноземних студентів є перешко-
дженням для адаптаційного процесу в нових соціокультурних 
умовах. Дуже часто ностальгічні переживання сприяють тому, 
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що іноземні студенти починають активно шукати можливість 
пристосування до соціокультурних умов, що свою чергу сприяє 
їх інтеграції в нову соціокультурну середу [4]. 

Аналіз емпіричних даних також дає змогу зробити висно-
вок про наявність статистично значущих відмінностей між іно-
земними студентами, які навчаються на бакалавраті та в магі-
стратурі. Студенти, які будуть отримувати диплом бакалавра, 
мають більш вищу потребу у відносинах з людьми, є орієнто-
ваними на соціальне схвалення. Проте, мають вищий рівень 
депресивності, характеризуються сумнівом, тривогою щодо 
соціальної ідентичності, почуттями пригніченості, спустоше-
ності, ізольованості. Крім того, такі іноземні студенти мають 
неузгодженість домагань і реальних можливостей; заклопота-
ності своєю ідентичністю і своїм статусом; впливу зовнішнього 
контролю на загальне неприйняття себе та інших; переконанос-
ті, що власні зусилля можуть лише незначною мірою вплинути 
на ситуацію. Для таких емігрантів характерні: занепокоєння з 
приводу нездатності задовольнити свої потреби, паніка, безпо-
радність, відчуття покинутості, нетерплячість. 

На наступному етапі дослідження ми вивчали якість життя 
іноземних студенів І-ІІІ групи адаптації. За допомогою тесту 
«SF-36 Health Status Survey» (далі — «Якість життя») були 
оцінені два основних компоненти в якості життя студентів: 
фізичний і психологічний. Також були вивчені їх складові: 
фізична діяльність (PF), рольова діяльність, обумовлена фі-
зичним станом (RP), інтенсивність болю (ВР), загальний стан 
здоров’я (GH), життєва активність (VT), соціальна діяльність 
(SF), рольова діяльність, обумовлена емоційним станом (RE), 
психічне здоров’я (MH) (табл. 3). 

Аналізуючи отримані дані із застосуванням критерію Крас-
кала-Уоллеса, ми з’ясували існування статистично значи-
мих відмінностей між групами іноземних студентів в рівнях 
двох основних показників: «фізичний компонент здоров’я» 
(а ≤ 0,0001), «психологічний компонент здоров’я» (а ≤ 0,021), 
а також за шкалами «рольове функціонування» (а ≤ 0,0001), 
«інтенсивність болю та його вплив на здатність» (а ≤ 0,0001), 
«життєва активність» (а ≤ 0,0001), «соціальне функціонуван-
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ня» (а ≤ 0,0001), «рольове функціонування, яке обумовлене емо-
ційним станом» (а ≤ 0,0001), «психічне здоров’я» (а ≤ 0,010). 
Крім того є тенденція до існування статистично значимих від-
мінностей по шкалі «загальний стан здоров’я» (а ≤ 0,07). 

Таблиця 3 

Порівняльна характеристика рівнів якості життя іноземних 
студентів за методикою «Якість життя» (х

ср
, балів)

Шкали
Групи

Н а ≤
І ІІ ІІІ

Фізичний компонент здоров’я 
(PCS)

40,25 59,79 71,16 120,071 0,0001

Психологічний компонент 
здоров’я (MCS)

31,24 36,60 38,06 41,216 0,0001

Фізичне функціонування (PF) 38,90 38,11 37,99 2,014 0,365
Рольове функціонування, яке 
обумовлене фізичним станом 
(RP)

17,41 21,26 22,74 28,717 0,0001

Інтенсивність болю та його 
вплив на здатність функціо-
нувати (ВР)

2,03 2,03 1,24 28,884 0,0001

Загальний стан здоров’я (GH) 8,23 9,14 9,03 5,086 0,07
Життєва активність (VT) 16,00 17,08 19,26 55,942 0,0001
Соціальне функціонування 
(SF)

13,50 16,32 16,71 87,966 0,0001

Рольове функціонування, яке 
обумовлене емоційним станом 
(RE)

6,97 6,47 7,74 17,132 0,0001

Психічне здоров’я (MH) 1,53 1,68 1,84 8,708 0,010

Порівняльний аналіз емпіричних даних показує, що іно-
земні студенти І групи із самою низькою адаптацією ма-
ють низьку фізичну активність та повсякденну діяльність, 
яка може обмежуватися станом їх здоров’я (а ≤ 0,0001). 
Так, такі студенти мають низьку життєву активність, тому 
що відчувають знесиленість і втому (а ≤ 0,0001). Причиною 
зниження соціальної активності є погіршення емоційного 
стану (а ≤ 0,0001). Незадовільний психічний стан здоров’я 
характеризується наявністю депресії, тривоги, психічним не-
благополуччям (а ≤ 0,0010). 
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Іноземні студенти І та ІІ групи мають однакові показники по 
шкалі «інтенсивність болю», які обмежують активність студен-
тів і мають вплив на здатність займатися повсякденною діяль-
ністю, включаючи роботу по дому і поза домом. Іноземні сту-
денти ІІ групи характеризуються найкращим сприйняттям та 
позитивною оцінкою свого здоров’я (а ≤ 0,0001), а також пози-
тивним настроєм та гарним психічним здоров’ям (а ≤ 0,0010). 

Студенти ІІІ групи, у яких найвищі показники соціокультур-
ної адаптації, мають обмежений стан фізичних навантажень, а 
також найнижчий рівень показників за шкалою «інтенсивність 
болю», що свідчить про те, що біль значно може обмежувати 
їх активність (а ≤ 0,0001). Високі показники за всіма шкалами 
фізичного і психічного здоров'я свідчать, що студенти ІІІ гру-
пи відчувають себе повними сил та енергії (а ≤ 0,0001), мають 
гарний емоційний стан (а ≤ 0,0001). 

Для визначення впливу окремих досліджуваних компонен-
тів на загальну сумарну складову фізичного здоров’я студентів, 
залежно від країни походження та гендерного фактору, ми про-
вели детальний порівняльний аналіз. 

Результати аналізу гендерних особливостей якості життя 
показують, що чоловіки всіх трьох груп іноземних студен-
тів характеризуються ліпшим рівнем фізичного благополуч-
чя (а ≤ 0,0001). А от жінки всіх груп мають найкраще психо-
логічне благополуччя (а ≤ 0,0001). Можна також відзначити, 
що чоловіки І групи характеризуються тим, що інтенсивність 
болю і фізичний стан не впливають на виконання фізичних на-
вантажень і на роботу по дому і поза домом, низьким рівнем 
життєвої активності та соціального функціонування. 

Чоловіки і жінки ІІ групи характеризуються інтенсивністю 
болю та його впливом на здатність займатися повсякденною 
діяльністю. Жінки ІІ групи оцінюють свій стан здоров’я як 
гарний. На їх життєдіяльність не впливає виконання фізичних 
навантажень. І жінки, і чоловіки ІІ групи мають найліпші по-
казники психічного здоров’я. 

Іноземні студенти ІІІ групи, як жінки, так і чоловіки, напро-
ти, незважаючи на біль, мають високий рівень життєвої і соці-
альної активності, а також гарний емоційний стан. Чоловіки ІІІ 
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групи мають найліпший загальний стан здоров’я. Як жінки, так 
і чоловіки ІІІ групи відчувають себе повними сил та енергії, а та-
кож характеризуються найвищим рівнем життєвої активності. 

Результати вивчення психологічного здоров'я студентів-
іноземців з урахуванням країни походження показують, що 
статистично значимо відрізняються показники двох основних 
шкал: «фізичний компонент здоров’я» (а ≤ 0,0001), «психоло-
гічний компонент здоров’я» (а ≤ 0,0001), а також додаткові 
шкали: «рольове функціонування» (а ≤ 0,0001), «інтенсивність 
болю та його вплив на здатність» (а ≤ 0,0001), «життєва актив-
ність» (а ≤ 0,0001), «соціальне функціонування» (а ≤ 0,0001), 
«психічне здоров’я» (а ≤ 0,013). 

Згідно з результатами дослідження (Рис.1), студенти з Ки-
таю мають найліпші показники фізичного компоненту здоров’я 
у всіх трьох групах. При цьому варто зазначити, що найви-
щими показниками характеризується ІІ група студентів з Ки-
таю. Найліпшими показниками психологічного компонента 
здоров’я характеризуються студенти з країн ЄС. 

 

Рис. 1. Порівняльна характеристика рівнів якості життя іноземних 
студентів з урахуванням країни походження 
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В свою чергу, студенти з Індії у всіх трьох групах з різним 
рівнем адаптації мають гарний рівень фізичного функціону-
вання, проте їх фізичний стан може значно обмежувати по-
всякденну діяльність. Їх фізичний стан впливає на соціальну 
активність і бажання спілкувати. Такі студенти характеризу-
ються низькою інтенсивністю болю, гарним емоційним настро-
єм і найвищим рівнем психічного здоров’я. Однак, студенти І 
і ІІІ групи мають найнижчий рівень життєвої активності серед 
студентів аналогічних груп з інших країн. Студенти ІІ групи є 
найбільш соціально активними і мають гарний емоційний стан. 

Студентам з країн ЄС притаманний найвищий рівень рольо-
вого функціонування і загального стану здоров’я. При цьому 
варто зазначити, що студенти І і ІІ груп з країн ЄС відчувають 
себе стомленими і знесиленими. Однак, студенти ІІІ групи ха-
рактеризуються високою фізичною активністю і мають найви-
щі показники фізичної активності з усіх груп студентів, як з 
країн ЄС, так і з інших країн. 

Отже, отримані в результаті застосування анкети SF-36 дані 
допомогли визначити внесок кожного показника, який формує 
фізичний і психологічний компоненти якості життя в процесі 
соціокультуної адаптації і виявити вплив країни походження 
та гендерного фактору на якість життя. 

Загалом результати дослідження свідчать про середній рі-
вень фізичного компоненту здоров’я іноземних студентів та на-
явність проблем з психологічним компонентом здоров’я, який 
перебуває на явному низькому рівні. Ці дані свідчать про до-
сить низькі показники здоров’я й наявність проблем у життє-
діяльності іноземних студентів. 

Висновки й перспективи подальших досліджень. Таким 
чином, кількісний і якісний аналіз емпіричних даних показав, 
що іноземні студенти, які навчаються у ВНЗ м.Одеси, здебіль-
шого мають середній (35,2 %) і високий (35, %) рівні адаптації. 
Студенти І групи з низьким рівнем адаптації характеризуєть-
ся найменшими показниками фізичного та душевного благо-
получчя, фізичної активності, відчувають знесиленість і втому, 
погіршення соціальної активності через низький емоційний 
стан. Іноземні студенти ІІ групи характеризуються найкращим 
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сприйняттям та позитивною оцінкою свого здоров’я, а також 
позитивним настроєм та гарним психічним здоров’ям. Група 
іноземних студентів з найвищим рівнем адаптації характеризу-
ється найвищім рівнем фізичного та психологічного компонен-
тів здоров’я, обмеженим станом фізичних навантажень, а та-
кож найнижчим рівнем показників за шкалою «інтенсивність 
болю». Їх фізичний стан не має впливу на повсякденну рольову 
роботу. Такі студенти відчувають себе повними сил та енергії, 
мають гарний емоційний стан. 

Також дані дослідження підтверджують вплив гендерного 
фактору на показники якості життя і крос-культурну адап-
тацію. Жінки усіх трьох груп мають найкраще психологічне 
благополуччя. Чоловіки усіх трьох груп характеризуються ліп-
шим рівнем фізичного благополуччя. Жінки характеризуються 
вищим рівнем адаптивності, комфортності та ностальгії. Чоло-
віки демонструють значно вищий рівень за шкалами репресив-
ності і відчуженості. 

Отже, отримані результати дослідження дають вагомі під-
стави для наступного висновку: крос-культурна адаптація сту-
дентів іноземців в нових соціокультурних умовах є процесом 
досить складним і багатогранним. Успіх цього процесу зале-
жить від виділених соціально-психологічних характеристик 
іноземних студентів і нових соціокультурних умов в цілому, 
зокрема від умов, що створюються в освітньою організацією. 
Приїхавши в Україну, не всі студенти-іноземці можуть само-
стійно знайти вихід зі складної соціально-психологічної ситу-
ації. Саме тому необхідно створювати програму супроводу для 
прискорення і полегшення процесу адаптації іноземних студен-
тів і застосовувати в роботі міжнародних відділів вищих на-
вчальних закладів. 
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КРОСС КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
ИНОСТРАНЦЕВ В УКРАИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ 

В статье приводятся результаты исследования уровня и типа кросс-
культурной адаптации студентов-иностранцев в украинской среде. 
Представлены теоретические подходы к изучению этого типа адапта-
ции в зарубежной и отечественной литературе. Раскрыто содержание 
понятия «кросс-культурная адаптация», анализированы факторы де-
терминирующие процесс адаптации студентов-иностранцев к другой 
культурной среде. Выделены основные социально-психологические 
особенности социокультурной адаптации, представлены исследования 
его динамики. 

Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о явной 
разнице в адаптационных стратегиях поведения и качестве жизни 
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женщин и мужчин из Китая, Индии и стран ЕС. В основе адаптацион-
ных стратегий студентов-иностранцев к украинской среде выделяются 
адаптивность, конформность и интерактивность. 

Ключевые слова: кросс-культурная адаптация, социокультурная 
адаптация, качество жизни, психологический и физический компо-
ненты здоровья. 

Suslova V. О. 
postgraduate student of the department of social assistance 
and practical psychology 
Odessa I. I. Mechnikov National University 

CROSS CuLTuRAL ADAPTATION OF STuDENTS 
OF FOREIGNERS IN ThE uKRAINIAN-SPEAKING 
ENVIRONMENT 

In the article the results of the study of the level and type of cross-
cultural adaptation of foreign students in the Ukrain. Theoretical ap-
proaches to the study of this type of adaptation in foreign and domestic 
literature are presented. The authors of the article have an attempt to 
investigate and explain the concept of cross-cultural adaptations and the 
factors that determine the process of adaptation of foreign students to 
another cultural environment. The main socio-psychological features of 
socio-cultural adaptation are highlighted; studies of the dynamics of this 
process are presented. 

The concept of «cross-cultural adaptation» is clarified, the factors 
that determine the process of adaptation of foreign students to another 
cultural environment are analyzed, and studies of the dynamics of this 
process are presented. 

In the article the results of the survey of foreign students studying 
at the Odessa I. I. Mechnikov National University and Odessa National 
Medical University are represented. The sample consisted of 216 foreign 
students aged 19 to 30 years, citizens of India, China and the EU. The 
results of the study were collected by administering a questionnaire for 
research on the types of cross-cultural adaptation (L. V. Yankovsky) and 
questionnaire «SF-36 Health status survey». 

The result of quantitative and qualitative analysis of empirical study 
indicate that foreign students studying in universities of Odessa have 
mostly medium (35.2%) and high (35%) levels of adaptation. Students 
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with a low level of adaptation are characterized by the lowest indicators 
of physical and mental well-being, physical activity, experiencing ex-
haustion and fatigue, deterioration of social activity due to low emotional 
state. 

The foreign students with an average level of adaptation have a better 
perception and a positive assessment of their health, as well as a positive 
mood and good mental health. 

The foreign students with the highest level of adaptation is charac-
terized by the highest level of physical and psychological components of 
health, the limited state of physical activity, and also the lowest level of 
indicators on the scale «pain intensity». 

Key words: cross-cultural adaptation, socio-cultural adaptation, qual-
ity of life, psychological and physical components of health. 
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