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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 Актуальність теми дослідження. Інформаційне суспільство 

характеризується низкою особливостей, серед яких динамічність суспільного 

життя, перманентне перебування людини в ситуації невизначеності, 

суперечливості, конфліктності, а отже ризиків. Можливість коректного 

функціонування, орієнтування в численних життєвих ситуаціях зумовлюється 

ефективним співвіднесенням  раціональних та ірраціональних сфер психіки,  

зокрема інтуїції.  

 Феномен схильності до ризику має міждисциплінарний характер і 

вивчається у різних галузях знання: економіці та фінансах (М. Балджі,              

Д. Базилевич, Т. Світлична,  Л. Останоква), управлінні (В. Вітлінський,            

Н. Іванова, М. Самофалова), воєнних науках (В. Осьодло, О. Хлонь,                  

О. Головата), соціології (Т. Кузьменко, О. Яницький, Т. Удовицька), психології 

(О. Ічанська, А. Бунас, О. Дишкант) тощо.  

У психологічній науці ризик досліджують як: можливу небезпеку 

несприятливого завершення ситуації (О. Яницький, Н. Альшина); активність 

людини у ситуації невизначеності (В. Капустін, К. Платонов, О. Ренн); 

прогностично-оцінну діяльність у ситуації невизначеності (Т. Корнілова,          

Г. Солнцева, А. Тверскі), вибір із багатьох альтернатив (В. Ібрагімова,              

В. Ойгензіхт), ризик як дії навмання (Є. Ільїн). 

Особливості ризику переважно розкриваються в таких контекстах: 

прогноз поведінки особистості при потраплянні в ситуації ризику                   

(Ю. Козелецький, Л. Помиткіна, О. Вдовиченко, О. Ічанська), з’ясування 

симптомокомплексу  рис, які спонукають особистість до потрапляння в ситуації 

ризику (Є. Ільїн, Т. Корнілова, Г. Солнцева, С. Богомолова), встановлення 

індивідуально-психологічних характеристик, які допомагають особистості 

успішно справлятися із ситуаціями ризику (М. Корольчук, О. Ічанська,             

А. Бунас) та ін. 

У ситуаціях ризику або невизначеності використовуються  раціональні та 

ірраціональні методи прийняття рішення, в тому числі інтуїція. 

Значну увагу психологи надають явищу інтуїції  в контекстах різних 

видів діяльності – творчої (В. Моляко, О. Тихомиров, О. Музика,                       

Я. Пономарьов); наукової (В. Хорев, Г. Шишкін, С. Мудра, А. Литвинова); 

навчальної (А. Коваленко, С. Дегтярьов); професійної (Д. Майєрс, В. Цапок,   

О. Розумовська, Є. Федоров); політичної (Т. Траверсе, А. Деркач); спортивної 

(Д. Майєрс, Ю. Макаров); менеджерської (Р. Роуан, В. Приймак, С. Мусійчук); 

успішності діяльності  (А. Коваленко, Т. Чернявська). 

У змісті  інтуїції переважно йдеться про такі аспекти: механізми її 

функціонування (П. Копнін, А. Кармін, Д. Ушаков), співвіднесення 

раціональних та ірраціональних компонентів в інтуїтивному процесі (В. Асмус, 

М. Бунге, Н. Лоський), її роль у прийнятті рішень (Л.  Помиткіна, І. Ушакова,  

В. Полікарпов), підвищення ефективності інтуїтивних рішень (І. Вітенко,             

Л. Помиткіна).  
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Разом з тим, залишається недостатньо вивченою проблема зв’язку інтуїції 

та індивідуально-психологічної схильності до ризику особистості у 

професійних видах діяльності, зокрема в медичній. 

 Здебільшого, інтуїцію трактують як чинник підвищення продуктивності 

діяльності. Проте, поза увагою залишаються типи і види професійної 

діяльності, які зумовлюють специфікацію як критеріїв, так і чинників, які на неї 

впливають. Зокрема, у професійній лікарській діяльності схильність до ризику, 

походження інтуїтивного знання та механізми його виникнення, вплив 

ірраціональної сфери психіки на прийняття ефективних рішень залишається 

недостатньо дослідженим. Також недостатнім є розроблений методичний 

інструментарій для практичного дослідження інтуїції, зокрема для визначення її 

видів. 

Актуальний стан наукової розробки та соціальна значущість проблеми 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості 

інтуїції особистості залежно від схильності до ризику».  

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

 Дисертаційна робота виконана у межах тематичного плану досліджень 

факультету психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: 

соціальні, психологічні та педагогічні аспекти» (номер державної реєстрації 

0114U003481). Тему дисертаційного дослідження затверджено (протокол № 6 

від 21 січня 2016 року) та уточнено (протокол № 4 від 26 жовтня 2018 року)  на 

засіданнях Вченої ради факультету психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 Об’єкт дослідження: інтуїція особистості як психологічне явище. 

Предмет дослідження: індивідуально-психологічні особливості інтуїції 

особистості залежно від схильності до ризику. 

Мета роботи: виявити специфіку зв’язків інтуїції особистості та 

схильності до ризику залежно  від провідної діяльності. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання: 

1. У результаті теоретико-методологічного аналізу визначити основні 

напрями, підходи в дослідженні інтуїції та схильності до ризику 

особистості. 

2. Розробити методичний інструментарій для дослідження видів інтуїції. 

3. Виявити індивідуально-психологічні відмінності особливостей інтуїції 

особистості та чинники, які на неї впливають.  

4. З’ясувати особливості інтуїції особистості залежно від схильності до 

ризику. 

5. Визначити типи проявів інтуїції залежно від схильності до ризику. 

6. Розробити методичні рекомендації для розвитку чуттєвої та раціональної 

інтуїції особистості. 

 Теоретико-методологічну основу дослідження складають загальні 

положення щодо: особливостей та сутності інтуїції у підходах – діяльнісному 

(М. Ярошевський) та феноменологічному (М. Бунге);  механізмів (В. Лоський, 
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Д. Майєрс, М. Кедров, Я. Пономарьов, Л. Гуров, Ф. Вагуан, М. Бунге); видів    

(В. Асмус, Д. Майєрс, В. Хорев, А. Кармін); ролі інтуїції в прийнятті рішень  

(А. Тверскі, Д. Канеман, Р. Рован); зв’язку інтуїції зі схильністю до ризику     

(Є. Ільїн, О. Ілаєв, Д. Канеман); проявів особистості в ситуаціях ризику           

(Т. Корнілова, О. Саннікова, Г. Солнцева). 

 Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань застосовано такі 

методи дослідження: a) теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 

інтерпретація, моделювання – для визначення основних напрямів дослідження 

інтуїції особистості, визначення її змісту та структури; б) емпіричні – 

тестування, зокрема психодіагностичні методики: опитувальник інтуїтивного 

стилю (С. Епстайн) та опитувальник домінуючого виду інтуїції особистості 

(авторська розробка) – для визначення особливостей інтуїції; Методика 

діагностики рівня особистісної схильності до ризику (А. Шуберт) – для 

вимірювання схильності особистості до ризику; Методика багатофакторного 

дослідження особистості (Р. Кеттелл), Тест-опитувальник Г. Айзенка – для 

дослідження індивідуально-психологічних характеристик; Мельбурнський 

опитувальник прийняття рішення (Л. Манн, П. Барнет, М. Редфорд, С. Форд) – 

для дослідження копінг-стратегій, які використовує особистість у прийнятті 

рішень у процесі виконання діяльності; в) математично-статистичної 

обробки даних – кількісного опису даних та статистичного виводу (t-критерій 

Стьюдента для залежних і незалежних вибірок), кореляційний, регресійний, 

кластерний аналізи. Статистичний аналіз здійснено за допомогою 

спеціалізованого пакету для психологічних досліджень SPSS 23.0.  

 Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів 

полягає в тому, що вперше: 

 - емпірично з’ясовано особливості взаємодії інтуїції особистості та схильності 

до ризику у навчальній та професійній лікарській діяльностях; 

- розроблено методичний інструментарій для виявлення домінуючого виду 

інтуїції особистості (чуттєвого та раціонального); 

- доповнено та розвинено концепцію чуттєвої та раціональної інтуїції  щодо  

прояву домінуючих видів інтуїції у діяльності особистості; 

- поглиблено теоретичні уявлення про інтуїцію особистості як психологічний 

феномен, що опосередковується схильністю до ризику та індивідуально-

психологічними характеристиками особистості, зумовлюючи специфіку їх 

взаємозв’язків; 

- встановлено типи інтуїції особистості залежно від схильності до ризику; 

- розроблено рекомендації для розвитку чуттєвої та раціональної інтуїції з 

метою підвищення ефективності прийняття рішень у ситуаціях невизначеності. 

 Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечено 

теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних положень, психологічних 

змінних, використанням надійних та валідних психодіагностичних методик, 

репрезентативністю вибірки та застосуванням коректних методів математичної 

статистики з використанням сучасних програм обробки даних. 

http://vsetesti.ru/197/
http://vsetesti.ru/197/
http://vsetesti.ru/197/
http://vsetesti.ru/197/
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 Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані 

результати можуть бути використані в якості змістовних орієнтирів у процесі 

вирішення завдань консультування з питань підвищення ефективності 

прийняття рішень особистістю; розробки психологічних тренінгів, спрямованих 

на розвиток інтуїції, формування продуктивних способів копінг-поведінки 

(включаючи професійну лікарську та навчальну діяльності, так і суміжні); 

діагностики домінуючого виду інтуїції з метою самопізнання та саморозвитку; 

при викладанні навчальних дисциплін «Загальна психологія», «Психологія 

самопізнання», «Психологія творчості», «Практикум із загальної психології», 

«Практикум із психології особистості», «Клінічна психологія», «Медична 

психологія», «Психологія розвитку» для підготовки майбутніх фахівців. 

 Результати дослідження впроваджено в освітній процес Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 016/142 від      

27 грудня 2018); Вищого державного навчального закладу України «Українська 

медична стоматологічна академія», м. Полтава (довідка № 014/121 від              

27 грудня 2018); у діяльність таких організацій: ПП «Український інститут 

консультативної психології та психотерапії», м. Київ (довідка № 018/125 від   

26 лютого 2019); ТОВ «IntellectEU», м. Київ, м. Лісабон (Португалія), м. Дворп 

(Бельгія) (довідка № 017/132 від 15 лютого 2019); недержавної громадської 

організації «Асоціація психологів України», м. Київ (довідка №16 від 12 жовтня 

2018). 

 Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

наукового дослідження було оприлюднено у виступах на таких наукових 

конференціях: XVIII Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми 

особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (Київ, 

2016); XIX Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми 

особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (Київ, 

2017); Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні наукові 

напрями педагогіки та психології: від теорії до практики» (Харків, 2017); III 

Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні науки та сучасні 

виклики» (Дніпро, 2018), Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Наука та освіта в контексті сучасних глобалізаційних процесів» (Київ,  2018); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологія в контексті 

сучасних досліджень проблем розвитку особистості» (Запоріжжя, 2018). 

 Публікації. Основний зміст та результати дисертаційного дослідження 

викладено в 12 наукових публікаціях, з яких 5 статей у фахових виданнях, що 

входять до переліку, затвердженого МОН України, 1 стаття – у зарубіжному 

періодичному виданні та 6 тез доповідей на наукових конференціях.  

 Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Список 

використаних джерел містить 183 найменування, з яких 51 – іноземною мовою. 

Основний зміст дисертації викладено на 164 сторінках. Загальний обсяг 

становить 214 сторінок. Робота містить 15 таблиць (на 16 сторінках), 8 рисунків 

(на 8 сторінках) та 19 додатків. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

 У вступі розкрито актуальність теми, наукова новизна, теоретичне та 

практичне значення дослідження; визначено об’єкт, предмет; сформульовано 

мету та завдання роботи; висвітлено методи та методики; наведено відомості 

про апробацію та впровадження результатів дослідження, публікації, структуру 

й обсяг дисертації. 

 У першому розділі «Теоретичні засади дослідження інтуїції 

особистості залежно від схильності до ризику» розкрито зміст основних 

підходів у дослідженні інтуїції особистості, її типології та механізмів 

функціонування, а також її зв’язку зі схильністю до ризику. 

 В інтуїції залежно від історичної епохи змінювалося трактування її 

змісту, а саме: містичне та чуттєве, раптове осяяння – Антична епоха (Платон, 

Арістотель); основа абстрактного або дискурсивного знання – Середньовіччя                       

(Ф. Аквінський, У. Оккам); продуктивна усвідомлена діяльність –  Новий Час 

(Б. Спіноза, Г. Лейбніц); елемент творчої діяльності – XX століття                   

(М. Ліберман, В. Моляко, І. Сумбаєва, М. Ярошевський); чинник, що впливає 

на продуктивність діяльності – XXI століття (В. Ірина, А. Новіков). 

 Залежно від методологічного підходу виокремлюють такі змістові 

характеристики інтуїції: у філософському – спрямованість об’єкта інтуїтивного 

знання (Платон, Арістотель, М. Лоський); у  психологічному – функціонування 

психічних процесів та дослідження суб’єкта інтуїтивного процесу (М. Бунге,  

П. Ярошевський, А. Кармін, Д. Майєрс, В. Ірина, А. Новіков, Т. Корнілова);  

гносеологічний – знання, яке лежить в основі інтуїції (Ф. Аквінський, У. Оккам, 

А. Кармін). 

 Виявлено три основні підходи до розуміння інтуїтивного процесу та 

механізмів його функціонування як: чуттєвої форми пізнання (І. Кант,              

Л. Фейєрбах, К. Виговська, М. Назарчук); інтелектуальної форми пізнання, що 

пов’язана з когнітивними процесами (Фалес, Г. Лейбніц, І. Фіхте, Е. Гуссерль, 

К. Попер, Л. Казмирик, В. Лазарєв); поєднання чуттєвого та раціонального    

(М. Бунге, А. Ейнштейн, П. Копнін, П. Алексєєв, О. Панін). У психології 

домінуючою є концепція поєднання чуттєвого та раціонального, водночас 

відокремлення чуттєвої чи раціональної інтуїції є більше притаманним для 

філософської науки. 

  З усім тим, у підходах до розуміння інтуїції існує чимало  класифікацій, а 

отже критеріїв, які лежать в основі поділу її на види, а саме: a) спрямованість на 

сферу пізнання – чуттєва, інтелектуальна, містична (М. Лоський, В. Асмус); 

спрямованість на предмет – об’єктивна, суб’єктивна (М. Лоський); 

спрямованість на діяльність психічних процесів – інтуїція як сприймання, як  

уява, як розум, як оцінка (М. Бунге) б) роль інтуїції у науковому пізнанні – 

концептуальна, ейдетична (В. Хорев, О. Панін); в) прояв  інтуїції у зв’язку з 

проблемними ситуаціями – інтуїція як інтерпретація, як утворення метафор, як 

творче мислення (М. Бунге); г) основа появи інтуїтивного знання – 

інстинктивна реакція, диспозиційна інтуїція, перцептивна (А. Кармін);              
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д) наявність інтуїції залежно від професійної діяльності – інтуїція вчителя, 

слідчого, лікаря, менеджера (В. Цапок, Є. Федорова); е) прояв інтуїції в  творчій 

діяльності – наукова,  художня (В. Ірина, А. Новіков).  При тому, поділ інтуїції 

на види має здебільшого теоретичний характер. 

 Водночас, практичний аспект використання інтуїції в процесі виконання 

діяльності потребує врахування психологічних характеристик особистості, що 

визначає особливості прояву інтуїції, функціонування її домінуючих видів. 

  На основі проведеного теоретичного аналізу розроблено модель зв’язку 

інтуїції особистості залежно від схильності до ризику (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Психологічні особливості інтуїції особистості залежно від схильності до 

ризику 

 Недостатньо дослідженим чинником, що визначає особливості інтуїції, є 

індивідуально-психологічна схильність до ризику. Цей феномен дослідники 

розглядають як: поведінкову характеристику (Н. Коган, М. Уоллах,                   

Ю. Козелецький),  характерологічну рису (К. Марбе, Т. Корнілова, Є. Клімов), 

сукупність особистісно-ситуаційних чинників (Є. Ільїн), рису особистості       

(О. Саннікова). Схильність до ризику трактують як чинник, що впливає на 

продуктивність діяльності. 

 Вирішальним в інтуїції, зокрема, її ефективності у прийнятті рішень, є 

визначення ролі схильності особистості до ризику в специфічній діяльності, що 

обумовлює прояв типів особистості. 

 У роботі використано комплексний підхід до дослідження інтуїції, що 

являє собою поєднання діяльнісного (М. Ярошевський) та феноменологічного 

(М. Бунге), на основі якого сформульовано робоче визначення інтуїції як 

здатності до отримання знання в умовах невизначеності без обґрунтування його 

Вид діяльності: 

- лікарська; 

- навчальна 

Психологічні 

особливості 

особистості: 

 

- індивідуально-

психологічні  

характеристики; 

схильність до ризику 

 

Особливості прояву 

інтуїції особистості 

(типи) 

Види інтуїції: 

 - чуттєва; 

- раціональна 
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доведення, в основі якої (здатності) лежить прискорений умовивід про сутність 

явища.  

 У другому розділі «Теоретико-методичне обґрунтування та процедура 

проведення емпіричного дослідження інтуїції особистості залежно від 

схильності до ризику»  охарактеризовано теоретичне підґрунтя дослідження; 

описано загальну процедуру планування та проведення емпіричної частини 

дослідження; висвітлено етапи розробки діагностичного інструментарію; 

обґрунтовано методи дослідження та репрезентативність вибірки. 

 Проведення емпіричної частини дослідження відбувалося в чотири етапи. 

На першому (організаційному) етапі окреслено проблематику та завдання 

дослідження, визначено психодіагностичний інструментарій. На другому 

(емпіричному) етапі розроблено авторський опитувальник, проведено його 

валідизацію та стандартизацію, а також здійснено збір емпіричних даних. На 

третьому етапі (обробки даних) здійснено математико-статистичну обробку, 

якісний та кількісний аналізи. На четвертому (інтерпретаційному) етапі 

узагальнено та систематизовано результати дослідження, сформульовано 

висновки та розроблено рекомендації для розвитку інтуїції. 

 Феномен інтуїції досліджено у двох видах діяльності – навчальній та 

професійній, які (за О. Леонтьєвим, Е. Еріксоном, Л. Фрідманом) 

характеризують різні види провідної діяльності, що відрізняються між собою 

відповідно: а) за цілями (навчальна – перетворення діючого суб’єкта, 

професійна – перетворення продукту, заради якого діяльність здійснюється);    

б) за спрямованістю (навчальна – пізнання нового, професійна – створення 

нового або використання вже відомого раніше; в) за об’єктом оцінки     

(навчальна – внутрішні зміни; професійна – якість зовнішнього продукту). 

Професія лікаря належить до типу людина – людина (за Є. Клімовим) та 

характеризується підвищеною моральною відповідальністю за здоров’я та 

життя людей. У психограмі йдеться про відповідальність, стресостійкість, 

рішучість, ініціативність, які є визначальними у їхній професійній діяльності, 

включаючи ґрунтовні знання з фаху. 

Діяльності лікаря властиві професійні ситуації, в яких обмеженість 

інформації та часу у прийнятті відповідального рішення не дозволяють 

розгорнуто та раціонально врахувати всі умови.  Внаслідок цього спрацьовує, 

так зване, особливе чуття, що свідчить про використання ними інтуїції. 

 В усі часи дослідники підкреслюють значення інтуїтивної складової в 

діяльності лікаря: інтуїтивний вибір засобів лікування на основі спостережень 

(Гіппократ); відчуття ясності вже після першого контакту з хворим (Г. Захар'їн, 

С. Боткін, О. Остроумов); наявність асоціативних зв’язків завдяки досвіду та 

знанням (О. Шапошніков); охоплення повної клінічної картини хвороби          

(Р. Хеглін) тощо. 

 У дослідженні взяло участь 280 осіб, серед них студенти медичних 

закладів вищої освіти та практикуючі лікарі. Репрезентативність вибірки 

забезпечено розподілом на групи залежно від провідної діяльності, вікових та 

статевих параметрів, допустимої кількісної представленості. 
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 Група студентів складає 160 осіб, серед них жінки – 106 осіб, чоловіки – 

54 особи, віком від 17 до 22 років (період юності та ранньої зрілості за              

Е. Еріксоном). Студенти знаходяться у процесі свого професійного 

становлення, використовуючи інтуїцію здебільшого у життєвих ситуаціях та 

навчальній діяльності.  

 Група лікарів складає 120 осіб, серед них жінки – 88 осіб, чоловіки –      

32 особи; віком від 28 до 57 років (середній вік та пізня зрілість за                     

Е. Еріксоном). Стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років (інтернатура 

враховувалася). Лікарі несуть підвищену відповідальність за здоров’я та життя 

людей, а в їхній щоденній діяльності є елемент невизначеності (кожний 

пацієнт, його симптоми та перебіг хвороби відрізняються один від одного та 

потребують індивідуального підходу), супроводжуючись часто лімітом часу 

для прийняття рішення у критичних ситуаціях.  

Для проведення емпіричної частини дослідження дібрано 

психодіагностичний комплекс, який містить шість методик, відповідно до 

поставлених цілей. 

 Теоретико-методичним підґрунтям побудови дослідження та розробки 

методичного інструментарію для поглибленого вивчення інтуїції є концепція 

поєднання чуттєвого та раціонального в інтуїції (М. Бунге). Недостатність 

методичного забезпечення для дослідження феномену інтуїції викликала 

необхідність розробки авторського опитувальника «Домінуючий вид інтуїції 

особистості». 

 Розроблений опитувальник складається з двох шкал: чуттєвої та 

раціональної інтуїції. Кожна з них визначає спосіб, яким інтуїтивне знання було 

отримане. Методика містить 25 питань, серед них 14 належать до шкали 

«чуттєва інтуїція», 11 питань –  до шкали «раціональна інтуїція». Опитувальник 

складається з прямих та обернених тверджень, побудованих за дихотомічним 

типом (твердження з альтернативним вибором). 

 Для розробки методики обрано репрезентативну вибірку у складі          

260 осіб, серед них жінки – 157 осіб, чоловіки – 103 особи, віком від 17 до       

45 років різного соціального статусу та професії, що дало змогу максимально 

об’єктивно вивчити даний феномен та в майбутньому зробити можливим 

поширення результатів на генеральну сукупність. Обраний віковий проміжок 

(за Е. Еріксоном) належить до різних вікових періодів: юності, ранньої зрілості, 

середнього віку. В ці періоди особистість максимально включена в навчальну 

або трудову діяльності та у соціальні стосунки, тому приймає чимало важливих 

життєвих рішень щодо подальшого життєвого шляху за допомогою інтуїції. 

 Опитувальник пройшов необхідні процедури ре-тестової надійності, 

перевірку на очевидну валідність, конкурентну валідність, конструктну 

валідність та надійність, проведено процедуру стандартизації.  

 У третьому розділі «Аналіз результатів емпіричного дослідження 

інтуїції особистості залежно від схильності до ризику» виявлено 

індивідуально-психологічні відмінності особливостей інтуїції особистості та 

індивідуально-психологічні характеристики, які її обумовлюють, з’ясовано 
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особливості інтуїції особистості у зв’язку зі схильністю її до ризику, 

розроблено методичні рекомендації для розвитку чуттєвої та раціональної 

інтуїції. 

Виявлено індивідуально-психологічні відмінності особливостей інтуїції 

особистості (табл. 1).  

Таблиця 1 

Особливості  інтуїції особистості студентів та лікарів 

 

     Змінні 

 

       Група 

Інтуїтивна 

здатність 

Використання 

інтуїції 

Чуттєва 

інтуїція 

Раціональна 

інтуїція 

Студенти 5,1 6,2 6,2 7,2 

Лікарі 6,7 7,6 9,7 5,3 

   

У результаті порівняльного аналізу із використанням t-критерію 

Ст’юдента для незалежних вибірок з’ясовано, що за змінною «інтуїтивна 

здатність» у групи студентів середнє значення становить 5,1 (середній рівень), 

у групи лікарів – 6,7 (вище середнього). За змінною «використання інтуїції» у 

студентів середнє значення по групі становить 6,2 (рівень «трохи вище 

середнього»), у лікарів – 7,6 (високий рівень), тобто досліджувані другої групи 

схильні частіше використовувати інтуїцію, порівняно з попередньою. Отже, як 

студенти, так і лікарі схильні отримувати нові знання, інформацію без 

глибинного усвідомлення шляхів його виникнення, тобто використовувати 

інтуїцію. Проте, лікарі завдяки наявним знанням, досвіду та віку, роблять це 

ефективніше. Їхня інтуїція є надійнішою, порівняно зі студентами, та частіше 

приводить до позитивних результатів. 

 У визначенні домінуючого виду інтуїції у групах за параметром «чуттєва 

інтуїція» середнє значення у студентів становить 6,2 (середній рівень), у лікарів 

– 9,7 (початковий високий рівень). За параметром «раціональна інтуїція» у 

групі студентів середньогрупове значення цієї шкали становить 7,2 (середній 

рівень).  У групі лікарів цей показник є дещо нижчим і становить 5,3 (середній 

рівень). Отже, чуттєва інтуїція є домінуючою для лікарів, водночас як 

раціональна – для студентів. Оскільки чуттєва інтуїція обумовлюється 

неусвідомленим співставленням з попередньою аналогічною ситуацією 

(досвідом), вона є вираженішою саме у групі лікарів, які на несвідомому рівні 

можуть швидко визначати подібності ситуацій та інтегрувати минулий досвід. 

Студенти мають більш виражений раціональний вид інтуїції, тому їхні 

інтуїтивні прийняття рішень здійснюються на основі орієнтування в 

конкретних ситуаціях, що виникають. 

 З’ясовано особливості інтуїції особистості на трьох рівнях структури 

особистості:  індивід, особистість, індивідуальність. 
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У результаті регресійного аналізу встановлено чинники, які впливають на 

домінуючий вид інтуїції особистості. Зокрема, домінуючим видом інтуїції 

студентів є раціональний, що пов’язаний з тими характеристиками особистості, 

які на нього впливають (табл. 2).  

Таблиця 2 

Вплив індивідуально-психологічних характеристик на домінуючий 

(раціональний) вид інтуїції студентів 

 

Параметр 

Індивідуально-психологічні характеристики 

нейротизм 

низька 

нормативність-

висока 

нормативність 

практичність-

мрійливість 

консерватизм-

радикалізм 

схильність 

до 

ризику 

індивід особистість індивідуальність 

R 0,743 

R² 0,653 

β -0,115 0,260 0,555 0,313 0,279 

B -0,107 0,173 3,197 0,12 0,250 

 

Коефіцієнт множинної кореляції (R=0,743), свідчить що модель є 

статично достовірною та її можна інтерпретувати. Коефіцієнт множинної 

детермінації (R square=0,653) означає, що 65,3% дисперсії змінної «раціональна 

інтуїція» обумовлені впливом наступних змінних (про що свідчить показник β): 

нейротизм (-0,115),  нормативність поведінки (0,260), практичність-мрійливість 

(0,555), консерватизм-радикалізм (0,313), cхильність до ризику (0,279). Всі 

вищенаведені змінні, окрім нейротизму, роблять позитивний внесок у 

раціональний вид інтуїції студентів. 

Домінуючим видом інтуїції у лікарів є чуттєвий, тому визначено ті 

характеристики, які на нього впливають (табл. 3).  

Таблиця 3 

Вплив індивідуально-психологічних характеристик на домінуючий 

(чуттєвий) вид інтуїції лікарів 

 

Параметр 

Індивідуально-психологічні характеристики 

екстрa/інтро- 

вертованість 

 

стриманість- 

експресивн. 

жорсткість- 

чутливість 

практичність- 

мрійливість 

схильність 

до 

ризику 

індивід особистість індивідуальність 

R 0,703 

R² 0,595 

β -0,121 0,175 -0,395 0,122 0,204 

B -1,171 0,191 -5,14 0,186 0,153 
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Коефіцієнт множинної кореляції (R=0,703) свідчить, що модель є 

статично достовірною та її можна інтерпретувати. Коефіцієнт множинної 

детермінації (R square=0,595) означає, що 59,5 % дисперсії змінної «чуттєва 

інтуїція» обумовлені впливом предикторів, тобто тих змінних, які є достовірно 

значущими.  

Показник стандартизованих β-коефіцієнтів свідчить про частину внеску 

кожної змінної в модель. З’ясовано вплив таких змінних: екстравертованість-

інтровертованість (1,031), стриманість-експресивність (0,175), жорсткість-

чутливість (-0,395), практичність-мрійливість (0,122), схильність до ризику 

(0,204). 

Отже, схильність до ризику є тим чинником, що впливає на домінуючий 

вид інтуїції в обох досліджуваних групах, роблячи позитивний внесок у 

домінуючий вид інтуїції. 

 У результаті порівняльного аналізу, проведеного окремо для двох груп 

досліджуваних (студентів та лікарів), визначено особливості видів інтуїції 

(чуттєвого та раціонального) залежно від їх схильності до ризику (табл. 4). 
           

Таблиця 4 

Особливості домінуючих видів інтуїції особистості залежно від схильності 

до ризику 

 

     Група 

 

 Вид інтуїції 

Студенти Лікарі 

схильні до 

ризику 

не схильні 

до ризику 

схильні до 

ризику 

не схильні 

до ризику 

Чуттєва 6,1 11,2 11,1 8,2 

Раціональна 8,2 5,3 6,2 4,3 

 

 Встановлено, що за змінною «чуттєва інтуїція» у групі студентів, 

схильних до ризику, середньогрупове значення становить 6,1 (середній рівень), 

у групі студентів, не схильних до ризику, – 11,2 (високий рівень). За змінною 

«раціональна інтуїція» у студентів, схильних до ризику, середнє значення по 

групі становить 8,2 (високий рівень), не схильних до ризику – 5,3 (cередній 

рівень). Отримані результати свідчать, що студенти, які мають тенденцію 

потрапляти у слабко структуровані ситуації, найчастіше використовують 

раціональну інтуїцію, водночас, так звані, «обережні» студенти – чуттєву. 

 У групі лікарів, схильних до ризику, «чуттєва інтуїція» становить 11,1  

(високий рівень), у не схильних до ризику – 8,2 (середній рівень). За змінною 

«раціональна інтуїція» схильні до ризику лікарі мають 6,2 (середній рівень), не 

схильні до ризику – 4,3 (cередній рівень). У групі лікарів залежно від їхньої 

схильності до ризику не виявлено відмінностей у домінуючому виді інтуїції, 

оскільки в обох випадках домінує саме чуттєвий вид.  
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 Отже, у схильних до ризику студентів домінує раціональна інтуїція; у 

схильних до ризику лікарів – чуттєва, водночас у не схильних до ризику 

досліджуваних в обох групах домінує чуттєва інтуїція. 

 З метою поглибленого аналізу особливостей інтуїції особистості, які у 

зв’язку зі схильністю до ризику впливають на стиль діяльності особистості, 

розроблено типологію, яка розкриває взаємозв’язки між досліджуваними 

характеристиками, а саме з урахуванням: видів інтуїції, схильності до ризику, 

копіг-стратегій, індивідуально-психологічних особливостей – темпоральних та 

характерологічних. 

 Для групи студентів отримано чотири типи проявів інтуїції особистості 

залежно від схильності до ризику: ризиково-чуттєвий, ризиково-раціональний, 

обережно-чуттєвий, обережно-раціональний. Отримані типи є нерівнозначними 

за кількістю досліджуваних, які до них входять (табл. 5). 

Таблиця 5 

Індивідуально-психологічна типологія зв’язку домінуючих видів інтуїції та 

схильності до ризику (група студентів)  

 

Тип 

 

Параметр 

Ризиково-

чуттєвий 

Ризиково-

раціональний 

Обережно-

чуттєвий 

Обережно- 

раціональний 

схильність до 

ризику 
20,2 висока 28,1 висока -31,2 низька -30,4    низька 

вид інтуїції 26,5 чуттєва 28,2 раціональна 25,3 чуттєва 21,7 раціональна 

копінг 

стратегія 
8 прокрастин. 13,2 уникнення 11,4 надпильність 8,3 пильність 

екстраверсія- 

інтроверсія 
18,3 екстраверсія 17,2 екстраверсія 9,3 інтроверсія 9,5 інтроверсія 

нейротизм 15,1 високий 8,2 низький 12,1 високий 7,1 низький 

замкнутість- 

відкритість 
9,1 відкритість 8,3 відкритість 7,4 відкритість 5,1 замкнутість 

емоційна 

нестабільність-

стабільність 

5,2 
емоційна 

нестаб-ть 

8,6 

 

емоційна 

стабільність 
4,3 

емоційна 

нестаб-ть 
10,2 

емоційна 

стабільність 

експресивність-

стриманість 
7,4 експрес-ть 6,2 експресивність 7,3 експрес-ть 4,5 стриманість 

нормативність 

поведінки 
5,8 низька 7,3 висока 8,4 висока 9,1 висока 

чутливість- 

жорсткість 
8,6 чутливість 4,3 жорсткість 8,2 чутливість 5.6 жорсткість 

практичність- 

мрійливість 
7,6 мрійливість 5,6 практичність 6,2 мрійливість 4,6 практичність 

спокій- 

тривожність 
9,3 тривожність 6,2 спокій 7,3 тривожність 4,9 спокій 

консерватизм-

радикалізм 
7,5 радикалізм 7,1 радикалізм 7,9 радикалізм 6,4 консерватизм 
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 Типологію побудовано за допомогою кластерного аналізу, який 

проводився окремо для двох груп досліджуваних. Для з’ясування особливостей 

отриманих типів та тих характеристик, якими вони відрізняються один від 

одного, проведено порівняння середніх значень за параметрами, що 

використовувалися при створенні типології.   

У результаті проведення процедури кластеризації для групи лікарів 

отримано типологію, яка складається лише із двох типів – ризиково-

раціонального та обрежено-чуттєвого (табл. 6). 

Таблиця 6 

Індивідуально-психологічна типологія зв’язку домінуючих видів інтуїції та 

схильності до ризику (група лікарів) 

 

Тип 

 

Параметр 

Ризиково-

раціональний 

Обережно-

чуттєвий 

схильність до 

ризику 
25 висока -31 низька 

вид інтуїції 23 раціональна 28 чуттєва 

копінг-

стратегія 
12,3 унинкнення 10,4 пильність 

екстраверсія- 

інтроверсія 
16 екстраверсія 8,2 інтроверсія 

нейротизм 7,4 низький 14,1 високий 

замкнутість- 

відкритість 
7,5 відкритість 4,9 замкненість 

емоційна 

нестабільність-

стабільність 

7,5 
емоційна 

стабільність 
8,1 

емоційна 

стабільність 

стриманість- 

експресивність 
5,3 стриманість 4,5 стриманість 

нормативність 

поведінки 
5,2 низька 7,4 висока 

жорсткість- 

чутливість 
5,6 жорсткість 3,8 чутливість 

практичність- 

мрійливість 
5,2 практичність 7,6 мрійливість 

тривожність- 

спокій 
5,3 спокій 5,7 спокій 

консерватизм- 

радикалізм- 
7,1 радикалізм 6,8 радикалізм 

 

До типологій включено копінг-стратегії, якими користується кожен тип у 

слабкоструктурованій ситуації. Встановлено, що для групи студентів 

продуктивна копінг-стратегія, а саме «пильність», характерна для обережно-

раціонального типу, для групи лікарів – обережно-чуттєвого. Встановлені типи, 
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притаманні їм індивідуально-психологічні характеристики забезпечують 

успішне виконання діяльності. З’ясовано, що вид інтуїції, який включений до 

продуктивного типу, різний для двох груп (для групи студентів продуктивна 

діяльність забезпечується раціональним видом інтуїції, а для групи лікарів – 

чуттєвим), тому розвиток різних видів інтуїції має ґрунтуватися на провідній 

діяльності – навчальній чи професійній. 

На основі отриманих результатів розроблено рекомендації для розвитку 

двох видів інтуїції особистості, які містять два блоки: інформаційно-

теоретичний та практичний. У інформаційно-теоретичному блоці розкрито 

загальні відомості про інтуїцію та її розвиток. Практичний блок містить 

виокремлений набір рекомендацій, спрямованих на розвиток домінуючого виду 

інтуїції – чуттєвого та раціонального, а також вправи, що можуть бути 

використані в практичній діяльності психолога. 

 

ВИСНОВКИ 

 

 У роботі здійснено узагальнення теоретичних та емпіричних результатів 

дослідження психологічних особливостей інтуїції особистості залежно від 

схильності до ризику, що дає підстави зробити такі висновки: 

 1. Виявлено, що основними підходами до вивчення інтуїції є когнітивний, 

діяльнісний, інтегративний, системний. На основі виокремлених критеріїв 

(спрямованість, прояв у проблемних ситуаціях, основа появи інтуїтивного 

знання, прояв у діяльності) з’ясовано види інтуїції: об’єктивна, суб’єктивна, 

диспозиційна, перцептивна, професійна. Розроблено теоретичну модель, яка 

ґрунтується на таких концептуальних положеннях, а саме: інтуїція є здатністю 

отримання знання в умовах невизначеності без обґрунтування його доведення; 

в основі цієї здатності лежить прискорений умовивід про сутність явища;  

особистісна схильність до ризику пов’язана з функціонуванням інтуїції. 

2. Розроблено авторську методику – опитувальник, який спрямований на 

визначення двох видів інтуїції – чуттєвої та раціональної, котрий пройшов 

необхідні й достатні процедури валідизації та стандартизації. Універсальність 

опитувальника полягає в можливості його використання для інших цільових 

груп, що в комплексі з іншими психологічними методиками сприяє 

поглибленню знань про цей феномен. 

3. Виявлено індивідуально-психологічні відмінності особливостей інтуїції 

особистості залежно від провідної діяльності (навчальної та професійної). У 

професійній діяльності лікарів виявлено вищі показники за параметрами 

«інтуїтивна здатність» та «використання інтуїції» порівняно з навчальною 

діяльністю студентів медичних закладів вищої освіти. Водночас показник 

використання інтуїції перевищує показник вираженості інтуїтивної здатності 

для обох досліджуваних груп. 

Виявлено різницю в домінуючих видах інтуїції та чинниках, які на них 

впливають. У навчальній діяльності студентів медичних закладів вищої освіти 

домінуючим видом є раціональна інтуїція, у професійній діяльності лікарів – 
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чуттєва. На раціональну інтуїцію студентів впливають такі чинники: 

нейротизм, нормативність поведінки, консерватизм, схильність до ризику. На 

чуттєву інтуїцію лікарів впливають екстравертованість, стриманість, 

чутливість, практичність, схильність до ризику. Схильність особистості до 

ризику є спільним чинником, що впливає на домінуючий вид інтуїції 

особистості в обох групах, незалежно від провідної діяльності. 

4. З’ясовано особливості прояву інтуїції особистості в навчальній та 

професійній діяльностях, залежно від схильності до ризику. У схильних до 

ризику студентів домінуючим видом інтуїції є чуттєва, у не схильних до ризику 

– раціональна. У лікарів, як у схильних, так і не схильних до ризику 

домінуючим видом інтуїції є чуттєва. 

5. Визначено типи проявів інтуїції особистості залежно від схильності до 

ризику для представників груп з різним видом провідної діяльності. У групі 

студентів виявлено чотири типи: «ризиково-чуттєвий», «ризиково-

раціональний», «обережно-чуттєвий», «обережно-раціональний». У групі 

лікарів – два типи: «ризиково-раціональний» та «обережно-чуттєвий».  

6. На основі отриманих результатів розроблено методичні рекомендації, 

спрямовані на розвиток домінуючих видів інтуїції залежно від провідної 

діяльності особистості, що можуть бути використані для розвитку інтуїції в 

студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів та всіх, хто потребує 

підвищення ефективності прийняття рішень. Вони є основою для написання 

тренінгових програм, індивідуального консультування, проведення груп 

розвитку та коуч-сесій. 

Отримані дані не вичерпують усіх аспектів досліджуваної проблеми. 

Перспективними можуть стати дослідження інтуїції особистості та схильності 

до ризику залежно від вікового періоду, лікарської спеціалізації; основи появи 

інтуїтивного знання (інтуїція як чинник несвідомого професійного відбору чи 

явище, що формується в процесі діяльності); удосконалення методів розвитку 

інтуїції особистості.  

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Лобанова А. О. Порівняльний аналіз особливостей інтуїції осіб 

математичного та гуманітарного спрямування / А. О. Лобанова // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка: психологія. – 

К.:  Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – №1 (4). – 

С.78–81. 

2. Лобанова А. О.  Етапність дослідження феномену інтуїції у психології / 

А. О. Лобанова // Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. 

наук. праць. Серія «Психологічні науки». – Херсон: Херсонський державний 

університет, 2016. – Т.1. – №5. – С. 108–113. 

3. Кириленко Т. С. Концепція інтелектуальної та чуттєвої інтуїції: основні 

поняття та проблеми / Т. С. Кириленко, А. О. Лобанова // Психологічний 



16 
 

часопис: зб. наук  праць. – К.:  Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України, 2017. –  №2 (6). – С. 5–15. 

4. Лобанова А. О. Психологічні особливості інтуїції студентів вищих 

медичних навчальних закладів та лікарів-практиків / А. О. Лобанова // 

Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. праць. Серія 

«Психологічні науки». – Херсон: Херсонський державний університет, 2018. – 

Т.1. – №2. – С. 82–86. 

5. Лобанова А. О. Порівняльний аналіз впливу індивідуально-

психологічних характеристик студентів та лікарів на їх домінуючий вид інтуїції 

/ А. О. Лобанова // Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. праць. – 

Запоріжжя:  Класичний приватний університет, 2018. –  №5. – С. 48–52. 

 

Стаття у зарубіжному періодичному виданні: 

6. Lobanova A. O. Features of construction process of psychological test, 

which aimed on determaining a domain type of intuition of personality /                   

A. O. Lobanova // Virtus: Scientific Jornal. – Monreal: Center of Modern Pedagogy 

«Learning without Boarders», 2017. – №17. – P. 56–60. 

 

 Тези опубліковані у матеріалах наукових конференцій: 

1. Лобанова А. О. Практичні рекомендації для розвитку інтуїції осіб 

математичного та гуманітарного спрямування / А. О. Лобанова // Матеріали 

XVIII Міжнародної конференції молодих науковців «Проблеми особистості в 

сучасній науці: результати та перспективи дослідження». – К.: Логос, 2016. –               

C. 110–111. 

2. Кириленко Т. С. Інтуїтивна компонента навчально-професійної 

діяльності особистості / Т. С. Кириленко, А. О. Лобанова // Матеріали XIX 

Міжнародної конференції молодих науковців «Проблеми особистості в 

сучасній науці: результати та перспективи дослідження». – К.: Логос, 2017. –               

C. 110–113. 

3. Лобанова А. О. Психологічні особливості інтуїції у професії лікаря /   

А. О. Лобанова // Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні 

наукові напрями педагогіки та психології: від теорії до практики». – Харків: 

Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. – C. 103–

106. 

4. Лобанова А. О. Професійна інтуїція як складова успішної діяльності / 

А. О. Лобанова // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: матеріали III 

Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 100-річчю Дніпровського 

національно університету імені Олеся Гончара). – Дніпро: ТОВ «ІМА-прес» 

2018. – C. 258–259. 

 5. Лобанова А. О. Порівняльний аналіз домінуючого виду інтуїції 

студентів залежно від їх схильності до ризику / А. О. Лобанова // Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Наука та освіта в контексті сучасних 

глобалізацій них процесів». – К.: Логос, 2018. – C. 25–27. 



17 
 

 6. Лобанова А. О. Типологія прояву домінуючого виду інтуїції 

особистості залежно від схильності до ризику / А. О. Лобанова // Міжнародна 

науково-практична конференція «Психологічні науки: проблеми та 

перспективи». – Запоріжжя:  Класичний приватний університет, 2019. – C. 25–

29. 

 

АНОТАЦІЯ 

Лобанова А. О. Психологічні особливості інтуїції особистості  залежно 

від схильності до ризику. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 2018. 

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню психологічних 

особливостей інтуїції особистості залежно від схильності до ризику. У роботі 

висвітлено основні напрями дослідження феномену інтуїції; теоретично 

розроблено та емпірично верифіковано модель впливу схильності до ризику на 

інтуїцію особистості у зв’язку з провідною діяльністю. Доповнено концепцію 

чуттєвої та раціональної інтуїції практичним інструментарієм для їх 

вимірювання. 

У роботі досліджено індивідуально-психологічні відмінності в проявах 

інтуїції залежно від провідної діяльності за параметрами інтуїтивної здатності, 

використання інтуїції, домінуючого виду інтуїції. 

Розкрито структуру взаємозв’язків інтуїції та індивідуально-

психологічних характеристик на рівні індивіда, особистості та 

індивідуальності. Побудовано модель їх взаємодії. Встановлено індивідуально-

психологічні відмінності інтуїції особистості залежно від схильності до ризику. 

Розроблено типологію зв’язку домінуючого виду інтуїції та схильності до 

ризику у навчальній діяльності студентів-медиків та у професійній діяльності 

лікарів. У навчальній діяльності виокремлено наступні типи: «ризиково-

раціональний», «ризиково-чуттєвий», «обережно-раціональний», «обережно-

чуттєвий»; у професійній – «ризиково-раціональний», «обережно-чуттєвий». 

Розроблено методичні рекомендації для розвитку чуттєвої та раціональної 

інтуїції, окреслено перспективи подальших досліджень. 

Ключові слова: чуттєва інтуїція, раціональна інтуїція, домінуючий вид 

інтуїції, схильність до ризику, копінг-стратегія, типологія. 
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Диссертационное исследование посвящено изучению психологических 

особенностей интуиции личности в зависимости от склонности к риску. В 

работе выявлены основные направления исследования феномена интуиции; 

теоретически разработана и эмпирически верифицирована модель влияния 

склонности к риску на интуицию личности в связи с ведущей деятельностью. 

Дополнено концепцию чувственной и рациональной интуиции практическим 

инструментарием для их измерения. 

В работе исследованы индивидуально-психологические различия в 

проявлениях интуиции в зависимости от ведущей деятельности по параметрам 

интуитивной способности, использования интуиции, доминирующего вида 

интуиции. 

Раскрыта структура взаимосвязей интуиции и индивидуально-

психологических характеристик на уровне индивида, личности и 

индивидуальности. Построено модель их взаимодействия. Установлены 

индивидуально-психологические различия интуиции личности в зависимости 

от склонности к риску. 

Разработана типология связи доминирующего вида интуиции и 

склонности к риску в учебной деятельности студентов-медиков и 

профессиональной деятельности врачей. В учебной деятельности выделены 

следующие типы: «рискованно-рациональный», «рискованно-чувственный», 

«осторожно-рациональный», «осторожно-чувственный»; в профессиональной –  

«рискованно-рациональный», «осторожно-чувственный». 

Разработаны методические рекомендации для развития чувственной и 

рациональной интуиции, намечены перспективы дальнейших исследований. 

Ключевые слова: чувственная интуиция, рациональная интуиция, 

доминирующий вид интуиции, склонность к риску, копинг-стратегия, 

типология. 

SUMMARY 

Lobanova A. O. Psychological features of personality intuition depending 

on risk propensity. – The manuscript. 

Thesis for the degree in psychological sciences, specialty 19.00.01 – General 

psychology, history of psychology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation research is devoted to the study of psychological peculiarities 

of personality intuition depending on risk propensity. The thesis identifies the main 

directions of the study of the intuition phenomenon; the model of influence of risk 

propensity on intuition of personality in connection with the leading activity is 

theoretically developed and empirically verified. The concept of sensual and rational 

intuition with the practical tools for their measurement is supplemented. 

The approaches to understanding intuition are identified – philosophical, 

epistemological, and psychological. In order to structure the scientific knowledge of 

intuition and factors that determine it, the approaches to division of intuition into 

types are systematized. 

The conducted theoretical analysis shows a lack of sufficient methodological 
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support for the practical study of personality intuition and its peculiarities, which 

makes relevant the development of own diagnostic tools. A psychometric procedure 

for developing the questionnaire consisted of: a pilot study, an assessment of internal 

consistency of questions, determination of reliability, validity of the methodology, 

standardization of its results. The questionnaire aimed at determining the dominant 

type of personality intuition is developed.  

In the paper, the individual psychological differences in manifestations of 

intuition are investigated depending on the leading activity, taking into consideration 

the parameters of intuitive ability, the use of intuition, the dominant type of intuition. 

The structure of interrelations of intuition and individual psychological 

characteristics at the levels of an individual, personality, and individuality is revealed. 

A model of their interaction is constructed. The individual psychological differences 

of personality intuition according to risk propensity are established.  

The typology of connection between the dominant type of intuition and risk 

propensity in the educational and professional activities of doctors is developed. In 

educational activity, the following types are distinguished: «risk-rational», «risk-

sensual», «cautiously-rational», «cautiously-sensual»; in professional – «risk-

rational», «cautiously-sensual». 

The typology takes into account the coping strategies that each type uses in a 

weakly structured situation. It has been established that for a group of students a 

productive coping strategy, namely «vigilance», is characteristic of a cautiously-

rational type, while for a group of doctors – of cautiously-sensual. In combination 

with other individual psychological characteristics, these types ensure the successful 

performance of activities. As they are different for the two groups (for a group of 

students productive activity is provided by a rational type of intuition, and for a group 

of doctors – by a sensual one), there is a need to develop different types of intuition, 

depending on the lead activity. 

Methodical recommendations for the development of sensual and rational 

intuition are proposed, prospects for further research are outlined. They contain two 

blocks: information-theoretical and practical. The information-theoretical block 

presents general recommendations for the development of intuition. The practical 

block contains a distinct set of recommendations aimed at developing the dominant 

intuition – sensorial and rational. They form the basis of the training programs 

intended for development of intuition of medical students, doctors, and everyone who 

needs to increase decision-making efficiency. 

Key words: sensual intuition, rational intuition, dominant type of intuition, 

risk propensity, coping strategy, typology. 

 


