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АНОТАЦІЯ 

Лобанова А.О. Психологічні особливості інтуїції особистості залежно 

від схильності до ризику. – Кваліфікаційна наукова праця 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, 

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 

виявлено основні напрямки дослідження інтуїції та її сутнісних ознак у 

психології, починаючи від античних часів до сьогодення, розглянуто підходи 

як вітчизняних так і зарубіжни науковців. Теоретичний аналіз інтуїції 

особистості дозволив систематизувати дослідження даного феномену, 

починаючи від античної епохи до сьогодення,  підкреслюючи зміну фокусу 

уваги до його розуміння. 

 Окрім хронологічної періодизаціїі в дослідженні інтуїції виділено 

підходи до її розуміння – філософський, гносеологічний, психологічний. 

Різноманітність підходів до інтуїції у психологічній літературі 

супроводжується великою кількістю критеріїв, які лежать в основі її 

розуміння. З метою структурування наукового знання про інтуїцію та 

факторів які його визначають, здійснено систематизацію підходів щодо 

поділу інтуїції на види.  

Теоретичний аналіз літератури дав змогу встановити, що одним із 

важливих і недостатньо вивчених факторів, що визначає особливості інтуїції 

особистості виступає індивідуально-психологічна схильність до ризику. 

Здебільшого, дане питання піднімається у контексті підвищення 

продуктивності рішень за рахунок використання інтуїції менеджерами, 

управлінцями, та зменшення ризиків в економічній діяльності. 
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 Недослідженим залишається питання особливостей інтуїції у 

лікарській професії, яка згідно класифікації Є. Клімова належить до типу 

людина-людина, зокрема, до групи, що характеризується підвищеною 

моральною відповідальністю за здоров’я та життя людей.  Теоретично 

розроблено та емпірично верифіковано модель впливу схильності до ризику 

на інтуїцію особистості у навчальній та професійній лікарській діяльності.  

Проведений теоретичний аналіз дав зрозуміти, що спостерігається 

недостатнє методичне забезпечення для практичного дослідження інтуїції 

особистості та її особливостей, що робить актуальним розробку власного 

діагностичного інструментарію. Розроблено опитувальник, що спрямований 

на визначення домінуючого виду інтуїції особистості. Психометрична 

процедура розробки опитувальника складалася з пілотажного дослідження, 

оцінки внутрішньої узгодженості запитань, визначення надійності та 

валідністі методики, стандартизації результатів. 

Розробка опитувальника дає змогу для дослідження інтуїції особистості 

з метою підвищення ефективності інтуїтивних рішень у діяльності, а 

універсальність робить можливим його використання для інших цільових 

груп, що, в свою чергу, в комплексі з іншими психологічними методиками, 

сприятиме поглибленню знань про феномен інтуїції. 

У роботі на основі порівняльного аналізу емпірично досліджено 

індивідуально-психологічні відмінності в проявах інтуїції у навчальній та 

професійній діяльності лікаря за параметрами «інтуїтивної здатності», 

«використання інтуїції». На основі аналізу вищезазначених критеріїв 

встановлено, що як і студенти так і лікарі схильні отримувати нові знання, 

інформацію без глибинного усвідомлення шляхів його виникнення – 

використовувати інтуїцію. Все ж у професійній діяльності лікарів виявлено 

вищі показники за параметрами «інтуїтивна здатність» та «використання 

інтуїції» у порівнянні з навчальною діяльністю студентів медичних вищих 

навчальних закладів.  Група лікарів в силу отриманих знань, досвіду та віку, 

роблять це ефективніше. Тобто їх інтуїція є надійнішою в порівнянні з 
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попередньою групою та схильна частіше приводити до позитивних 

результатів.  

Виявлено різницю в домінуючих видах інтуїції: у професійній 

діяльності лікарів домінуючим видом інтуїції є чуттєва, у той час, коли у 

навчальній діяльності студентів – раціональна. Оскільки чуттєва інтуїція 

обумовлюється неусвідомленим співставленням  з попередньою аналогічною 

ситуацією, а значить досвідом, вона є більш вираженою саме для групи 

лікарів, які на несвідомому рівні можуть швидко знаходити подібності 

ситуацій та інтегрувати минулий досвід. Студенти мають більш виражений 

раціональний вид інтуїції особистості, а значить їхні інтуїтивні рішення 

приймаються на основі орієнтування в конкретних ситуаціях що виникають. 

Показник схильності до використання інтуїції перевищує вираженість 

інтуїтивної здатності для обох досліджуваних груп, що робить актуальним 

питання розвитку інтуїції як для лікарів так і для студентів. 

Розкрито структуру взаємозв’язків інтуїції та індивідуально-

психологічних характеристик на рівні індивіда, особистості та 

індивідуальності; побудовано модель їх взаємодії. На основі регресійного 

аналізу встановлено, що на домінуючий вид інтуїції в навчальній діяльності 

(на раціональну інтуїцію студентів) впливають наступні чинники: на рівні 

індивіда – нейротизм; особистості – нормативність поведінки, консерватизм; 

індивідуальності – схильність до ризику. На домінуючий вид інтуїції в 

професійній діяльності (на чуттєву інтуїцію лікарів) впливають: на рівні 

індивіда – екстравертованість; особистості – стриманість, чутливість, 

практичність; індивідуальності – схильність до ризику. Схильність до ризику 

для обох груп виявляється спільним фактором, який визначає розвиток 

домінуючого виду інтуїції особистості.  

Встановлено індивідуально-психологічні відмінності інтуїції 

особистості залежно від схильності до ризику. У схильних до ризику осіб, які 

знаходяться на етапі навчання домінуючим видом інтуїції є чуттєва інтуїція, 

у не схильних до ризику – раціональна. Студенти, які уникають 
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невизначених і слабко структурованих ситуацій, все ж таки, при потраплянні 

в них звертаються до чуттєвої інтуїції – свого попереднього досвіду та за 

допомогою творчої уяви відтворюють схожі ситуації для прийняття  рішення. 

Для групи лікарів , як схильних так і не схильних до ризику осіб домінуючою 

є чуттєва інтуїція. Незважаючи на індивідуально-психологічну схильність до 

ризику, лікарі користуються саме чуттєвою інтуїцією, оскільки мають 

професійний досвід до якого звертаються при прийнятті рішень.  

Для того, щоб краще зрозуміти особливості інтуїції особистості, які у 

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

розроблено типологію, яка розкриває взаємозв’язки між досліджуваними 

характеристиками. Типологію побудовано за допомогою методу кластерного 

аналізу, що проводився окремо для двох груп. Для групи студентів було 

отримано чотири типи проявів інтуїції особистості залежно від схильності до 

ризику: ризиково-чуттєвий, ризиково-раціональний, обережно-чуттєвий, 

обережно-раціональний. Типологія лікарів складається лише із двох типів – 

ризиково-раціонального та обрежено-чуттєвого. 

В отриманій типології враховано копінг стратегії, якими користується 

кожен тип у слабкоструктурованій ситуації. Встановлено, що для групи 

стдентів продуктивна копінг-стратегія «пильність» є характерною для 

обережно-раціонального типу, в той час як для групи лікарів вона є 

характерною для обережно-чуттєвого типу. Саме ці типи і можна вважати 

тими, що в комбінації з іншими індивідуально-психологічними 

характеристиками забезпечують успішне виконання діяльності. Оскільки 

вони є різними для двох груп (для групи студентів продуктивна діяльність 

забезпечується раціональним видом інтуїції,  для групи лікарів – чуттєвим), 

виникає необхідність розвитку різних видів інтуїції залежно від провідної 

діяльності. 

На основі отриманих результатів розроблено методичні рекомендації 

для розвитку інтуїції особистості. Вони містять в собі два блоки: 

інформаційно-теоретичний та практичний. У інформаційно-теоретичному 
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блоці представлено загальні положення для розвитку інтуїції. Практичний 

блок містить виокремлений набір рекомендацій, спрямованих на розвиток 

домінуючого виду інтуїції –  чуттєвого та раціонального. Вони є основою для 

розробки тренінгових програм для розвитку інтуїції в студентів медичних 

навчальних закладів, лікарів та всіх хто потребує підвищення ефективності 

прийняття рішень. 

Ключові слова: домінуючий вид інтуїції, чуттєва інтуїція, раціональна 

інтуїція, схильність до ризику, копінг-стратегія, типологія. 
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ABSTRACT 

Lobanova A.О. Psychological features of personality intuition depending on 

the propensity to risk.  –  The manuscript. 

Dissertation for the Candidate degree in Psychological sciences, specialty 

19.00.01 - general psychology, history of psychology. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of the MES of Ukraine, Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of the MES of Ukraine – Kyiv, 2018. 

The dissertation research is devoted to the study of psychological 

peculiarities of personality intuition depending on the propensity to risk. The thesis 

identifies the main directions of the study of the intuition’s phenomenon, starting 

from the ancient times to the present, the approaches of both domestic and foreign 

scientists are considered. The theoretical analysis of personality intuition allows  to 

systematize the study of this phenomenon, from the ancient era to the present, 

emphasizing the change of focus attention to its understanding. 

In addition to chronological periodizationand in the study of intuition, the 

approaches to intuition’s understanding are identified  – philosophical, 

epistemological and psychological. Variety of approaches to intuition in 

psychological literature is accompanied by a large number of criteria, which 

underlie one or another of its division into species. In order to structure scientific 

knowledge about intuition and factors that determine it, approaches to the division 

of intuition into species  are systematized. 

Theoretical analysis of the literature made it possible to establish that one of 

the important and insufficiently studied factors that determines the peculiarities of 

individual intuition is the individual-psychological predisposition to risk. For the 

most part, this issue raises in the context of increasing the productivity of solutions 

through the use of intuition by managers, managers, and reducing the risks in 

economic activity. 

The issue of intuition in the medical profession remains unresolved, which 

according to the classification of  Y.O. Klimov belongs to the type of person-

person and  is characterized by increased moral responsibility for the health and 



8 

 

life of  people. The model of the effect of risk susceptibility on intuition of a 

person in educational and professional medical activities is theoretically developed 

and empirically verified. 

The conducted theoretical analysis made it clear that there is insufficient 

methodological support for the practical study of personality intuition and its 

peculiarities, which makes relevant development of own diagnostic tools. A 

questionnaire is developed, aimed at determining the dominant type of personality 

intuition. The psychometric procedure for developing a questionnaire consisted of 

a pilot study, an assessment of internal consistency of questions, determination of 

reliability, validity of the methodology, and standardization of its results. 

The development of the questionnaire makes it possible to study the 

personality intuition in order to increase the effectiveness of intuitive decisions in 

the activity, and the universality makes it possible for other target groups to use it, 

which in turn, in combination with other psychological methods, will contribute to 

the deepening of knowledge about the phenomenon of intuition. 

In the reaserch on the basis of the comparative analysis, the individual-

psychological differences in the act of intuition during the educational and 

professional activities of physicians are empirically investigated for parametrs 

"intuitive ability", "use of intuition". Based on the analysis of the above criteria, it 

has been established that both students and doctors are inclined to acquire new 

knowledge, information without deep awareness of the ways of its occurrence - to 

use intuition. In the professional activity of doctors, higher indicators were found 

for the parameters of "intuitive ability" and "use of intuition" comparing with the 

educational activity of students of medical higher educational institutions. The 

group of doctors, due to the knowledge, experience and age, makes it more 

effective. That is, their intuition is more reliable in comparison with the previous 

group and leads to positive results more often. 

The difference in the dominant types of intuition is revealed: in the 

professional activity of doctors, the dominant kind of intuition is sensual, while in 

the student's educational activity, it is rational. Since sensual intuition is caused by 
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unconscious comparison with the previous analogous situation, and hence 

experience, it is more pronounced just for the group of doctors who can quickly 

find similarities of situations at the unconscious level and integrate past 

experience. Students have a more pronounced rational  intuition of personality, and 

hence their intuitive decisions are made on the basis of orientation in specific 

situations that arise. The paramentr of  inclination to use intuition exceeds the 

intensity of  intuitive ability for the two groups under study, which makes the 

actual development of intuition both for doctors and students. 

The structure of interconnections of intuition and individual-psychological 

characteristics at the level of the individual, personality and individuality is 

revealed and a model of their interaction is constructed. On the basis of regression 

analysis it was established that the following factors influence the dominant kind 

of intuition in educational activity (on the rational intuition of students): 

neuroticism at the individual level; personality - normative behavior, conservatism; 

іndividuality - a tendency to risk. The dominant kind of intuition in the 

professional activity (on the sensory intuition of doctors) is influenced: at the level 

of the individual - extraversion; personality - restraint, sensitivity, practicality; 

іndividuality - a tendency to risk. The risk appetite for both groups is a common 

factor that determines the development of the dominant intuition of the individual. 

The individual-psychological differences of personality intuition depending 

on predisposition to risk are established. In risk-takers, those who are at the stage 

of  education  has dominant sensual type of intuition, non-risk takers – rational 

one. Students who avoid uncertain and poorly structured situations, nevertheless, 

when they fall into them, turn to sensual intuition - their previous experience and 

the help of creative imagination reproduce similar situations for decision making. 

For a group of doctors, both risk-takers and non-risk individuals has a dominant 

sensual intuition. Despite the individual psychological inclination to risk, 

physicians have sensual intuition due to their professional experience that they use 

in decision making. 

In order to better understand  the features of personality intuition, which due 
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to predisposition to risk make an influence on the style of personality, a typology 

that reveals  the relationships between the characteristics under study is developed. 

The typology was constructed using the method of mathematical statistics as a 

cluster analysis, conducted separately for two groups. For a group of students, four 

types of  act of personality intuition were received depending on propensity to risk: 

risk-sensual, risk-rational, cautiously-sensual, cautiously-rational. The typology of 

doctors is less diverse and is composed of only two types – risk-rational and 

cautiously-sensual. 

The typology take  into account  the coping strategies that each types use 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 - for cautiously-sensual. These types  in 

combination with other individual-psychological characteristics 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. 

On the basis of the obtained results, methodical recommendations for the 

development of personality intuition are developed. They contain two blocks: 

informationa - 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 are the basis for the development of 

training programs for the development of intuition for medical students, doctors 

and everyone who needs to increase decision-making efficiency. 

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

propensity to risk, coping strategy, typology. 
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ВСТУП 

 

 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), з’ясування 

симптомокомплексу  рис, які спонукають особистість до потрапляння в 

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

індивідуально-психологічних характеристик, які допомагають особистості 

успішно справлятися із ситуаціями ризику (М. Корольчук, А. Бунас) та ін. 

У ситуаціях ризику або невизначеності використовуються  раціональні 

та ірраціональні методи прийняття рішення, в тому числі інтуїція. 
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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).  

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 
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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, 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 
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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; 

http://vsetesti.ru/197/
http://vsetesti.ru/197/
http://vsetesti.ru/197/
http://vsetesti.ru/197/
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- 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. 

 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             
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№ 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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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТУЇЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

ЗАЛЕЖНО ВІД СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКУ 

 

 У першому розділі розкрито основні підходи до розуміння інтуїції  у 

психології; проведено історичний огляд феномену від Античної епохи до 

сьогодення; висвітлено основні підходи до поділу інтуїції на види; 

розглянуто особливості інтуїції у представників лікарської професії; 

проведено аналіз індивідуально-психологічної схильності до ризику та її ролі 

в інтуїції особистості. 

 

 1.1. Аналіз феномену інтуїції та її сутнісних ознак у психології 

 1.1. 1. Історичний огляд феномену інтуїції 

Категорія інтуїції належить до тих понять, котрі здавна привертали 

увагу дослідників різних епох. Зумовлюється,  зокрема,  тим, що фахівці 

різних галузей, як природничих так і гуманітарних, помічали  за собою 

особливу здатність у процесі наукової творчості отримувати результати 

раптово, не усвідомлено, тоді, коли їх найменше чекаєш. У  буденному житті 

люди здавна мали  потребу  у постійному виборі, коли перевага часто 

віддається на основі «особливого чуття». Через багатофункціональність 

поняття, а значить, широку сферу його використання, отримуємо 

надзвичайно поширене його вживання у буденному житті, що й ускладнює 

розуміння даного феномену. 

Розгляд історичних підходів до досліджуваного феномену дозволить 

з’ясувати місце інтуїції в структурі наукового пізнання. 

Саме поняття «інтуїція» фігурує в європейській філософській думці 

вже з ХIII ст. Дане поняття служило аналогом давньогрецького терміну 

«миттєве осягнення», тобто «одним рухом» думки  [56]. Водночас, можна 

привести й іншу думку з даного питання, що відрізняється від 

вищевказаного. Наприклад, Ц. Арзаканьян доводить, що вже представники 
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епікурейської школи користувалися таким поняттям, як «епіболе», що являло 

собою феномен безпосереднього осягнення істини, і що слово «інтуїція» є не 

що інше, як переклад даного поняття, зроблений Боецієм у V ст. нашої ери. 

Пізніше цей термін увійшов «в західноєвропейську філософську традицію у 

своєму вихідному значенні, тобто як «вглядування», проникнення 

«поглядом», «множинне осягнення» [58, 60]. 

Феномен інтуїції цікавив дослідників ще в Античну епоху. Вже тоді 

з’явилося прагнення розрізняти два види, або методи пізнання – інтуїтивне та 

логічне. Початок цього можна знайти у вченні Платона про ідеї, в якому є 

поняття не дискурсивного (без міркувань) осягнення. Платон розглядав 

інтуїцію в руслі своєї концепції розуміння душі. Він стверджував, що 

«споглядання ідей» є безпосереднім знанням і приходить як раптове осяяння, 

якому передує тривала підготовка розуму. Цю думку підтверджує його 

знаменита концепція пригадування, згідно якої людина вже володіє знаннями 

із народження, і в процесі своєї життєдіяльності та освоєння досвіду лише 

пригадує те, що було відомо раніше, оскільки душа, володіючи безсмертям, 

накопичує знання, з якими стикалася раніше [80, 97].  

Платон розумів інтуїцію як спосіб цілісного пізнання істини і 

першооснов буття: минулого, сьогодення й майбутнього, життя і смерті, 

еволюції, простору і часу, вічності, видимого і невидимого, архетипу і 

форми, духовного і матеріального. У Платона інтуїція та інтелект 

розлучаються, тому що він був упевнений, що розум занадто обмежений, 

щоб пізнати потойбічний світ. Інтуїція – це, перш за все, впізнавання 

безсмертною душею своїх минулих життів, «пригадування» реальності світу 

ейдосів і того досвіду, який вона отримала за всі свої втілення. Подібне 

пригадування відбувається під час осяяння, тобто дивних спалахів активності 

несвідомого [101]. 

 Це дуже схоже на те, що через п'ятнадцять століть після Платона, буде 

названо «інсайт». Така здатність вловлювати архетипи, праідеї, виходити за 

межі видимого матеріального світу в світ ідеальний і існувати в ньому хоча б 
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одну мить з часів Платона стала головним інструментом інтуїтивного 

пізнання світу. Цілісне, синкретичне (нерозчленоване) сприйняття світу 

людини протиставляється раціоналізму і прагматизму. Розуміння інтуїції 

Платоном було першим і довгий час єдиним містичним поясненням інтуїції 

[97]. 

 У епікурейській школі феномен безпосереднього пізнання або 

осягнення було закріплено у створеній ними термінології. Ними було 

позначено два види пізнання: спочатку термін зустрічається у Філона 

Олександрійського, а вже потім у Гребля, які відрізняють безпосереднє 

осягнення, тобто миттєве пізнання, та виділяють інший вид – пізнання  

дискурсивне, послідовне, що здійснюється особистістю за допомогою 

логічних суджень. [58, 61]. 

 Арістотель, як відомо, не поділяв поглядів свого вчителя. Він стоїть у 

витоків раціоналізму та говорить про фундаментальність та непогрішність 

наукового пізнання. Будь-яке наукове знання не повинне потребувати 

виправлень, що базуються на передумовах, не потребуючи доказів. Інтуїція ж 

є  способом  осягнення передумов та шляхів міркування вченого [61, 35]. 

 Арістотель визнає цінність чуттєвого досвіду людини та дедукції, адже 

вони ведуть до позиціонування існування інтуїції як автономного способу 

пізнання і як вищого джерела осягнення істини, підкреслюючи роль 

інтелектуальної інтуїції [35].  

Традицію дослідження інтуїції продовжили і середньовічні автори. 

Зосередившись в більшій мірі на теологічних питаннях, широкого розвитку 

концепція інтуїції не набула. Все ж у дослідженні співвідношення загального 

та одиничного (універсалій), інтуїція означала переважно пізнання того, що 

конкретно і одинично, на противагу абстрактному пізнанню [5].  

Схоласти середньовіччя досить стримано висловлювалися з приводу 

інтуїції. Дунс Скот вважав, що інтуїції можна «довірити» лише констатацію 

факту існування об'єкта. Ф. Аквінський бачив у інтуїції  царство «вищої 

істини», У. Оккам - основу абстрактного або дискурсивного знання. Варто 
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зазначити, що в поглядах античних і середньовічних філософів ще не було 

наукового визначення самого поняття «інтуїція» [58, 57]. 

Представники філософії Нового часу зробили подальші кроки у 

розумінні ознак досліджуваного феномену. Значне досягнення у розвитку 

вчення про інтуїцію належить Р. Декарту [31], якого називають ще «батько 

інтуїції». Саме він ставить проблематику питання про інтуїцію як вроджений 

дар чи набуту здібність. Він ввів поняття інтелектуальної інтуїції, яке існує 

до цих пір. Інтелектуальна інтуїція охоплює наукове пізнання, адже її основа 

- це накопичення матеріалу і науковий аналіз. Він висунув тезу про те, що 

для цілей дослідження використовують виключно лише інтуїцію та 

дедукцію, завдяки яким ми досягаємо пізнання речей, не боячись 

помилитися. У людини нема іншого шляху досягнення істини, крім 

самоочевидної інтуїції та необхідного доведення [35]. 

 Б. Спіноза та Г. Лейбніц головну увагу звертали на раціональну 

природу інтуїції.  

 Б. Спіноза виділяв знання першого порядку – пізнання окремих 

фізичних об’єктів чи знаків;  пізнання другого порядку – міркування, третій 

рід пізнання – інтуїтивне знання. Саме інтуїтивне пізнання носить логіко-

математичний характер. Це швидкий висновок, в основі якого лежить 

знакова формула. Розум і інтуїція (ясне безпосереднє осягнення) покликані 

направити наміри людини на любов до Бога [114, 115]. 

 Б. Спіноза виділяє три види ідей і три види пізнання [115]: 

1. Думка (уява  –  знання про конкретні речі, суб'єктивне і несправжнє, так як 

не відображає суті речей; 

2. Розум (інтелект) – логічно отримані знання, умовиводи, ясні виразні ідеї, 

людина осягає зовнішні і внутрішні відмінності речей; 

3. Інтуїтивне знання – об'єктивне, істинне знання, відкривається 

рефлексивно, закони інтуїтивного знання безмежні [103]. 

 Г. Лейбніц розглядав інтуїцію в рамках свідомого і несвідомого життя. 

Він припускав, що несвідома частина душі може бути пізнана тільки 
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інтуїцією, тим самим роблячи її самостійною частиною душі. Він 

наголошував на фізичних ознаках, які лежать в основі інтуїтивних понять. Це 

так звані «монади» всіх дискурсивних доказів, це вищий рівень пізнання, що 

дозволяє усвідомити всі раціональні істини». Інтуїція Г. Лейбніца 

відокремлюється від символічного, дискурсивного мислення і є 

безпосереднім пізнанням (в контексті раціональної інтуїції)  [121]. 

І. Кант – основоположник німецької класичної філософії доповнив 

положення про «чуттєву інтуїцію» своїх попередників та вводить поняття 

«чистої інтуїції». Говорить про дві форми чуттєвого споглядання –  простір 

та час. Щоб сприйняти якусь річ ми маємо володіти її апріорним поняттям у 

просторі, час – це уявлення, що лежить в основі всіх споглядань. Філософ 

визнає за людським мисленням здатність до інтуїтивного осягнення 

реальності При цьому інтуїтивне споглядання існує не у вигляді  

безпосереднього споглядання розуму, а як чуттєва інтуїція. Визнання             

І. Кантом тільки чуттєвої інтуїції було викликане прагненням філософа 

обмежити пізнання певною областю явищ, показавши при цьому  

принципову непізнаваність «речей в собі» [127]. 

У подальшій традиції дослідження після І. Канта під інтуїцією все 

частіше починають розуміти певну «інтелектуальну очевидність». Німецький 

філософ XIX ст. А. Шопенгауер вважає, що джерелом  інтуїтивного та 

безпосереднього пізнання того, що є одиничним являється інтелект. Розум 

видозмінює інтелектуальне пізнання в абстрактне. Останнє не розширює при 

цьому знання, а лише надає цьому знанню нову форму, яка може виконувати 

практичні функції та бути об'єктом певної міжособистісної комунікації [79]. 

Корінним моментом всієї системи  німецького філософа-ідеаліста  

А. Шопенгауера є вчення про волю, яка є чистою  і первинною свідомістю, 

основою всього сущого, яку А. Шопенгауер вважає пізнаваною лише через 

інтуїцію. На його думку, «інтуїція – це те, що складає основу людської 

мудрості та геніальності, а в кінцевому рахунку є основою істинності [4, 61]. 
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Ще одним представником філософського інтуїтивізму є А. Брегсон. Він 

говорить, що інтуїція дає нам можливість вловити все те, що залишається 

зовні інтелекту – рух, зміни, історія. Інтуїція є не щось інше як 

високорозвинена форма інстинкту. Інтелект правильно пояснює «тверді тіла» 

та працює з неживими матеріями. Інстинкт нам розкриває приховані сторони 

життя, а інтуїція – це інстинкт, що ослаб та виражає себе через образ чи 

певне поняття [10, 11]. 

Заслуговує уваги розуміння інтуїції особистості дослідниками з точки 

зору цінностей та норм. М. Шелер говорить про те, що існує емоційна 

інтуїція, яка вловлює ірраціональні цінності. Е. Мур вважав, що добро, як 

центральне поняття етики, не піддається визначенню, і ніщо, крім інтуїції, не 

може його вирізнити [43]. 

Протягом великої частини ХХ століття поняття інтуїції психологами 

ігнорувалося, а її систематичне вивчення не проводилося. Як пише               

М. Ліберман, інтуїція сприймалася як щось містичне і те, що не підлягає 

поясненню, в крайньому випадку – як хибне [79].  

Дослідники критикували даний феномен [57, 58, 61], називали його 

ірраціональним, тенденція йшла у напрямку пояснення особливостей 

особистості через раціональне. Як зазначав дослідник Б. Теплов, «поняття 

інтуїції досить часто  оточується ореолом якоїсь містичної таємничості. Саме 

тому в радянській психології прослідковується тенденція уникати її 

досліджень і навіть замовчувати. Навряд чи це можна вважати  правильним»  

[57; с. 129]. 

Лише 1957 р.  у  роботі І. Сумбаєва поняття «інтуїція»  знову 

з'являється у вигляді відображення підсвідомої діяльності, яка переважає 

саме  на початкових етапах творчої активності. У подальшому ця діяльність 

почала вивчатися і експериментально [83]. 

У психології з інтуїцією пов’язують широке коло феноменів: почуття 

близькості рішення, інсайт, креативність, імпліцитне научіння, практичний 

інтелект, експертиза, емпатія, невербальне декодування та інші [11, 27, 30, 39 
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61]. Може скластися враження, що серед того, що пишуть і говорять про 

інтуїцію, загальним є лише саме слово «інтуїція». У шістдесятих роках         

М. Бунге охарактеризував використовуване у психології поняття інтуїції як 

«колекцію непотребу», куди звалюються ті різноманітні інтелектуальні 

механізми, про які невідомо, як їх проаналізувати, закликаючи обережно 

користуватися даним терміном. Однак пізніше були запропоновані 

класифікації явищ, що зв'язуються з інтуїцією, які дозволяють розібрати і 

привести в порядок «колекцію» [16]. 

У 1970 році Сеймур Епштейн [161] розробив теорію «когнітивного 

досвіду». У ній він робить припущення, що люди обробляють інформацію за 

допомогою двох систем: усвідомленого пізнання і досвідченого без 

усвідомлення пізнання. «Інтуїція – це тільки те, що ми дізналися, без 

усвідомлення самого цього факту. Іноді ця інформація приносить користь, 

іноді вона неадекватна», – говорить С. Епштейн. 

Томас Гіловіч виділив два види мислення [73] – «система один» і 

«система два». «Система один» інтуїтивна, коріниться в особистому досвіді, 

пройнята емоціями і зацікавлена в ситуаціях «тут і тепер». «Система два» 

заснована на логіці і дедукції, протікає повільно, аналізує шанси і вибирає 

найбільш раціональне рішення. Перевага «системи один» в її швидкості, 

рішення приймають на підставі виживання. Так як інтуїція працює на 

інстинктивному рівні, її рішення переконливі. 

Інтуїція може бути корисна в певних обставинах. Корисна інтуїція 

може дозволити нам точно орієнтуватися в соціальному світі. Але вона також 

може привести нас і в оману. Тому Робін Хогарт радить «виховувати» 

інтуїцію – упевнитися, що є хороший зворотній зв'язок, який ми отримуємо 

після прийняття рішення [167]. 

 У роботах вітчизняних дослідників феномен інтуїції розглядався в 

основному через дослідження творчої інтуїції, досягнення стану осяяння, 

«інсайту», «ага-переживання», яке є предметом вивчення в абсолютно різних 

галузях наукового знання. Так, наприклад, в медицині, фізіології вищої 
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нервової діяльності, математиці і кібернетиці особливий інтерес викликає 

проблема ролі інтуїтивного мислення [154]. 

В. Ірина та А. Новіков відмічають поле трактувань поняття «інтуїція», 

починаючи зі «смутного напівсвідомого передчуття» до психобіологічного 

тваринного інстинкту та вищих форм абстрактного мислення. Нині під  

вищевказаним терміном розуміють «вид знання»,  « специфічну здатність », 

«особливе чуття», «здогад», «миттєве сприйняття» і навіть «фантазію» [40]. 

В. Ірина та А. Новіков зазначають, що поняття «інтуїція» виступає в 

наш час у двох значеннях: традиційно-філософському (гносеологічному) і 

сучасному – психоевристичному. Дана обставина стала причиною 

виникнення серед філософів певного роду колізії: одні з них рішуче стали 

проти сучасної інтерпретації проблеми, інші, навпаки, беззастережно 

сприйняли її сучасне трактування, не звернувши увагу на особливості 

історичної та логічної еволюції проблеми [85]. 

Одним з перших, хто звернув увагу на необхідність внесення ясності в 

це питання, став В. Асмус, який писав про те, що не можна нікому 

заборонити називати «інтуїцією» здатність передбачення, яке передує 

доказам. Він вважає, що інтуїція – це форма безпосереднього знання, і до всіх 

інших інтерпретацій даного поняття філософія не має ніякого відношення [7]. 

У концепції М. Лоського знаходимо, що поняття інтуїції визначалося 

як безпосереднє споглядання предмета суб'єктом, що пізнає. Все ж взаємодія 

індивіда та об’єкта ще не є пізнанням в чистому вигляді. Для досягнення 

знання потрібні ще акти уваги, розрізнення, іноді спогади. При сприйнятті 

будь-якого предмета М. Лоський закликає звернути увагу на дві сторони в 

цьому процесі - суб'єктивну і об'єктивну. Суб'єктивна сторона складається із 

вищеперелічених актів, а об'єктивною стороною є будь-яка зовнішня 

складова [69, 70]. 

М. Кедров розглядає інтуїцію як «випадкову асоціацію», де 

відбувається перетин раніше не пов’язаних подій [73].  
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Д. Майерс у якості прикладів інтуїції в наводить ряд автоматизованих 

навичок, наприклад,  друкування або водіння машини [71, 160]. Тут варто 

зрозуміти, що не будь-яка автоматизована дія є інтуїцією. 

А. Литвинова [80] серед різноманіття визначень феномену «інтуїція» 

виділяє наступні  загальні положення: 

- безпосередність інтуїтивного пізнання, відсутність попереднього  

міркування; 

- незалежність від умовиводів та доказів; 

- впевненість у правильності результату, причому вона базується на 

певних неусвідомлених даних; 

- значимість попереднього накопичення знань. 

 Щоб розібратися у різноманітті припущень та думок доцільним є 

звернутися до психологічного словника. У ньому інтуїція визначається як 

знання, котре виникає без усвідомлення шляхів та умов його отримання [27].  

 У подальшому, орієнтуючись на вищенаведене визначення розглянемо 

питання природи, механізмів та походження інтуїції. 

Я. Пономарьов підкреслює, що інтуїтивний досвід утворюється 

неусвідомлено,  поза волею людини і поза полем її уваги [99, 100].  Згідно       

Л. Гурового, неусвідомленість і згорнутість операцій є ознаками інтуїтивних 

процесів [130].   

 При окресленні області інтуїтивних явищ спостерігається принципова 

відсутність можливості логічно пояснити підстави інтуїції, верифікувати 

інтуїтивний результат. 

 Можна виділити наступні переваги використання інтуїтивного виду 

пізнання перед розумовим [51]: 

 1. Виникає змога подолати обмеженість відомих раніше підходів до 

вирішення складного завдання і вийти за рамки раціональних, тих, що 

витікають із логіки уявлень, побачити задачу в цілому.  

 2. Інтуїтивне знання відриває предмет цілком, показує відразу «всю 

його нескінченну змістовність», дозволяє «схопити найбільшу повноту 
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можливостей». При інтуїтивному пізнанні різні сторони предмета 

виявляються на основі цілого і з цілого, тоді як розумове пізнання взаємодіє 

тільки з частинами (сторонами) предмета і вже з цих частин намагається 

скласти одне ціле та побудувати нескінченний ряд із загальних понять, що 

приєднуються один до одного, але, зважаючи на те, що такий ряд 

неможливий, розумове знання залишається завжди неповним. 

 3. Інтуїтивне знання являє собою як абсолютний (споглядає річ в її 

сутності) так і відносний характер (складається лише із символів). 

 4. Інтуїції притаманна певна творча мінливість та плинність дійсності; 

у той же час у поняттях раціонального знання мисляться тільки нерухомі та 

загальні положення речей. 

 5. Інтуїтивне знання являє собою вищий прояв єдності 

інтелектуального знання, оскільки в інтуїтивному акті  розум одночасно як 

мислить так і споглядає. Більше того, це не тільки чуттєве пізнання 

одиничного, але також  інтелектуальне споглядання деяких загальних і 

необхідних зв'язків предмета. 

 П. Алєксєєв, О. Панін [164] виділяють умови за яких відбувається 

формування інтуїції особистості: 

 - ґрунтовна професійна підготовка людини, глибоке знання тієї 

проблеми, якої стосується інтуїтивне рішення; 

 - ситуація, що провокує пошукову активність особистості; 

 - виникнення у суб'єкта пошукової домінанти, яка базується на 

безперервних спробах вирішити певну проблему та провокує до напруження 

зусиль; 

 - наявність стимулу, що служить у вигляді «підказки». 

 Ф. Вагуан [175]  вважає, що інтуїція проявляється на чотирьох рівнях: 

 1. Фізичному – проявляються тілесні відчуття у ситуаціях, у  яких на 

перший погляд нема нічого надзвичайного. 

 2. Емоційному – виникнення почуттів, без усвідомлених чітко причин 

(прикладом може бути кохання з першого погляду). 
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 3. Ментальному – постає у вигляді образ, за допомогою яких людина 

робить «точні» висновки на основі несуттєвої інформації. 

 4. Спіритичному – досягається цілісне розуміння дійсності, яке не 

залежить від відчуттів, почуттів та думок.  

 Серед різноманіття когнітивних механізмів, які підпадають під ім'я 

інтуїції, оскільки дія їх суб'єктів не усвідомлюється, можна виділити кілька 

типів [169]: 

 1. Інтуїція як інстинктивна реакція (обумовлена несвідомими 

установками). 

 2. Перцептивна інтуїція (є результатом роботи механізмів 

субсенсорного сприйняття особистості, «бокового зору», апперцепції). 

 3.  Асоціативна інтуїція (відображає результати непідконтрольні 

свідомості і пов’язані з грою чуттєвими образами). 

 4. Логічна інтуїція (пришвидшений логічний висновок, 

«автоматизоване» логічне мислення). 

 5.  Евристична інтуїція (взаємодія  між чуттєвими образами і певними 

поняттями, в процесі якої на основі комбінування образів формуються 

поняття (концептуальна інтуїція) або за допомогою понять створюються 

чуттєві образи (ейдетична інтуїція). 

 І. Васильєв, О. Налчаджян [14] вказують на тісний зв'язок інтуїції з 

емоціями.  Відзначається, що вона має афективний компонент, який надає 

значимість інтуїтивного знання. Пережита інтуїція, зазвичай, суб'єктивно 

проявляється за допомогою таких феноменів як здогадка, передчуття, 

внутрішнє чуття. 

 П. Алєксєєв, О. Панін [4, 101] виділяють інтуїтивну здатність людини, 

якій властиві: 

 - неочікуваність вирішення задачі; 

 - неусвідомленість шляхів і засобів її вирішення; 

 - безпосередність осягнення істини на існуючому рівні об’єктів. 
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Скандинавські психологи А. Сарвімакі і Б. Стенбок-Халт [134] 

запропонували класифікацію значень інтуїції. Вони виділили наступні, що 

зустрічаються в психологічній літературі: 

1. Інтуїція як метод набуття нового знання.  

2. Інтуїція як процес. Можна розглядати з кількох позицій – з точки 

зору процесу її виникнення та з точки зору отриманого інтуїтивного 

результату. 

3. Інтуїція як знання, що виникає без усвідомлення шляхів його 

отримання. 

4. Інтуїція як здатність до формування адекватного інтуїтивного знання. 

У цьому контексті вирізняють статеві здатності до інтуїції [9]. 

Окреме місце серед вивчення феномену інтуїції є її місце в ситуаціях 

прийняття рішень особистістю. У рамках цього А. Тверскі і Д. Канеман [151]. 

пропонують до розгляду три значення. 

По-перше, судження називається інтуїтивним, якщо воно досягається на 

основі неформального і неструктурованого міркування, без цілеспрямованого 

використання аналітичних методів або обчислень. Тобто судження 

називається інтуїтивним за способом прийняття рішення.  

По-друге, інтуїтивними називаються правила або факти природи і 

соціального світу, якщо вони порівняні з нашими життєвими уявленнями. 

Дослідженнями даного кола явищ займаються психологи, які вивчають, з 

одного боку, імпліцитні концепції різних психологічних понять, а з іншого -  

розвиток інтуїтивних уявлень про явища природи, фізичні і соціальні 

закономірності у дітей і дорослих. 

По-третє, інтуїтивними називаються правила або процедури, які є 

частиною повсякденного поведінкового репертуару. Ці правила людина 

застосовує мимоволі, без зусиль, не віддаючи в цьому собі свідомого звіту. 

Наприклад, правила граматики, з цієї точки зору, є інтуїтивними для носія 

мови. 
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 Інтуїція не є для людини просто чимось цікавим чи незвичайним. Вона 

виконує певні функції. Первинна функція – проста передача образів або 

наочних уявлень про відносини і обставини, які недосяжні за допомогою 

інших функцій взагалі, або можуть бути досяжними далекими шляхами. 

Інтуїція може виступати як допоміжний засіб, що діє автоматично, коли ніякі 

інші не в змозі знайти вихід з положення [45]. 

 Як бачимо, інтуїція відіграє свою конструктивну роль для особистості, 

сприяючи продукуванню нових взаємозв’язків без усвідомлення їх процесу. 

 Звертаючись до функцій, які інтуїція відіграє на індивідуальному рівні 

виникає потреба встановити її роль у суспільному житті. У цьому випадку 

доречним буде звернення до сукупності професій, де інтуїція має значення.  

У філології особливим видом інтуїції може бути розвиток «мовного 

чуття». Лікар може іноді точно поставити діагноз, але при цьому відчуває 

труднощі при поясненні, на які саме симптоми він орієнтувався, він навіть не 

в змозі їх усвідомити, і так далі. У математиці інтуїція допомагає осягнути 

зв'язок між цілим і частинами, перш ніж здійснювати будь-які логічні 

міркування. Виникаючі спроби машинного моделювання людської діяльності 

є вторинними по відношенню до інтуїтивної діяльності, що спирається на 

синтез частин і цілого [71, 160]. 

М. Клайн, американський математик [162, 174],  говорить про роль 

інтуїції в математичній діяльності. Якщо інтуїцію метафорично назвати  пан, 

а логіку – слуга,  то це приклад того, коли саме  «слуга» володіє певною 

владою над своїм «паном». Логіка допомагає стримувати неприборкану 

інтуїцію. Визнаючи те, що роль інтуїції в математиці можна назвати 

головною, все ж сама по собі, без допомоги логіки, вона  може призводити до 

занадто загальних тверджень. Саме логіка встановлює певні належні 

обмеження. У той час, коли інтуїція відкидає обережність як таку, то логіка її 

надає. Цілковите використання логіки приводить до появи довгих тверджень 

із великою кількістю припущень та, в свою чергу, вимагає ряду доказів лише 
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дрібними кроками зменшує ту відстань, яку розвинена інтуїція долає одним 

стрибком.  

У XXI столітті, коли розвиток науки і техніки сягнув свого апогею, 

фокус уваги до інтуїції теж змінюється: для людства актуальною постає 

завдання побудови штучного інтелекту, над яким працюють провідні 

інженери всього світу. Однією із задач, яка постає перед науковцями, є 

розвиток у машин інтуїції. При технологічній розробці вони групують 

процеси у дві програмні команди «логіка» та «інтуїція». У системах 

штучного інтелекту саме остання починає домінувати  [138].  

 О. Усакова [85], одна із дослідників проблеми штучного інтелекту, 

вважає, що якщо детально розглянути процес прийняття рішення людиною, 

то він набагато складніший від звичайного ланцюга логіки. Користуючись 

терміном «інтуїція» у буденному житті, маючи під ним на увазі якісь 

особливі здібності людини, ми схильні розуміти в ньому щось містичне, 

принесене ззовні. Насправді ж, це стосується саме внутрішнього, анатомічно 

–  це особливий результат роботи нейронних систем, що базується на досвіді 

людини та психічних процесах, таких як уява, емпатія, а значить, ми можемо 

її змоделювати. Саме тому штучні системи будуються на «навчанні» на 

новий досвід, а отже, формуванні «штучного чуття» . 

 У щоденному житті люди роблять величезну кількість речей 

автоматично, тобто інтуїтивно, не вибудовуючи при цьому ніяких причинно-

наслідкових зв'язків. Люди приймають кожну хвилину величезну кількість 

рішень, навіть не замислюючись над ними, користуючись підсвідомими 

імпульсами. Сама ж логіка із рядом аналітичних суджень починає працювати 

тоді, коли людині потрібно «сісти і подумати» або піднавчитися чомусь,  і це 

становить не більше 10-15%  часу. Саме  тому О. Усакова вважає інтуїтивне 

розуміння провідним процесом у людських системах, який має зайняти 

провідну роль у системах штучного інтелекту [174]. 

 В. Вернадський [14] говорив, що в XXI столітті людина навчиться 

спілкуватися з ноосферою, а каналом для спілкування буде саме інтуїція. 
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Автор говорить, що духовний світ особистості можна охарактеризувати її не 

однозначним, а двояким існуванням. Умовно в ньому можна виділити 

суб'єктивний і об'єктивний дух, що  постає у вигляді буття індивідуального 

духовного й буття суспільної свідомості. Перше – реалізується у 

індивідуальній свідомості (ідеї, цінності, установки, мотиви, переконання, 

почуття, думки, враження, переживання), несвідомому (бажання, сни, 

спонукання, патології) і неусвідомленому (інтуїція, натхнення, одкровення). 

 У психології розвитку інтуїція є тим фактором, що вирізняє більш 

успішних дітей від своїх ровесників. У процесі пізнання світу вони 

використовують не метод проб і помилок, а свою неймовірну інтуїцію, таким 

чином заздалегідь знаючи, яке рішення буде єдино вірним і найбільш 

ефективним в кожній конкретній ситуації. Вони також мають додаткове 

сенсорне сприйняття, що дозволяє їм буквально передбачати події.  

 Вищенаведений підхід є досить співзвучним з теорією Ж. Піаже [6], 

який відзначає, що при формуванні мислення в дитинстві важливо зберегти 

найціннішу здатність для інтелекту – інтуїтивне (образне по Ж. Піаже) 

мислення. При традиційному вихованні та традиційному навчанні дитини 

велика небезпека з’являється у придушенні інтуїтивного мислення, що 

досить часто  призводить до втрати здатності дитини ефективно діяти в 

новому для себе середовищі і приймати рішення у нестандартних для себе 

ситуаціях. У дитини відбувається зниження творчої активності,  зниження 

здібностей до творчості. Саме тому, в дитячому віці є необхідним 

стимулювати різні напрямки розвитку особистості у нестандартній для 

дитини формі, що, в свою чергу, може стати для неї перевагою в 

майбутньому. Відсутність такого розвитку у дитячому віці може формувати в 

дитини регідність мислення, неможливість пошуку опитимального рішення у 

життєвих обставинах поза звичною ситуацією.  

 В. Лівшиць [55], описуючи виклики психології XXI  століття в своєму 

психологічному маніфесті, відзазначаючи тенденцію зростання ролі 

психології і психологів в поточному столітті, прогнозує, що психологія 
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особистості і інтуїтивне мислення стануть провідними темами  в психології 

через свою потребу і актуальність. 

 Закінчилася ера функціонального уявлення про явища і пов'язані з 

цим методи управління системами. У нерівноважних системах навіть 

поодинокі імпульси можуть призводити до необоротних або значних змін. 

Аналітичне мислення у багатьох випадках втрачає ефективність, і все 

більшого значення набуває інтуїція і її прояв – інсайт (осяяння), тобто 

раптове проникнення в суть проблеми без аналітичного мислення [174]. 

 Відповідно до відомої інфопсихології Лірі-Вілсона [13], у нейронної 

інформаційної системи, до якої відноситься мозок, можна виділити вісім 

контурів психіки. Причому у сучасної людини, як вважають автори, поки 

домінує лише чотири перших контури психіки. Йде формування п'ятого –  

нейросоматичного, який відповідає також за інтуїтивне бачення. За теорією 

Лірі-Вілсона, у більшості людей нашої цивілізації його ще немає і тільки 

спеціальною психологічною технікою можна прискорити формування п'ятого 

рівня. Однак створювати умови для руху в цьому напрямку вже можна (поки 

педагогіка і система виховання до цього не готові).  

Отже, незважаючи на те, що категорія інтуїції цікавила дослідників з 

давніх часів, у періоди Античності, Середньовіччя та Відродження 

фундаментальної розробки даної проблеми не було. Зокрема, розроблялася 

проблема інтуїтивного пізнання як способу освоєння дійсності. З початком 

Нового часу, категорія інтуїції отримує більш детальний розвиток. 

Складність дослідження даного поняття зумовлюється неочевидністю 

механізмів функціонування інтуїції та глибокою вкоріненістю поняття в 

буденну свідомість. 

 У змісті інтуїції залежно від епохи виокремлено наступні її критерії до 

розуміння: інтуїція як містичне та чуттєве, раптове осяяння – Антична епоха 

(Платон, Арістотель); основа абстрактного або дискурсивного знання – 

Середньовіччя (Ф. Аквінський, У. Оккам); як продуктивна усвідомлена 

діяльність –  Новий Час (Б. Спіноза, Г. Лейбніц); елемент творчої діяльності – 
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XX століття (М. Ліберман, І. Сумбаєва, М. Ярошевський); як фактор, що 

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

А. Бунас).  

 

 

1.1.2. Основні підходи до класифікації інтуїції 

Феномен інтуїції за своєю суттю є досить багатогранним поняттям. ЇЇ 

участь та роль у різних сферах діяльності, зв’язок із індивідуально-

психологічними характеристиками особистості, складність механізмів 

діяльності та виникнення породжує різноманіття підходів до її класифікації. 

Теоретичний огляд наявних підходів сприятиме кращому розумінню 

феномену та його взаємозв’язків з іншими структурами особистості. 

Одна з найбільш поширених концепцій класифікації інтуїції належить 

М. Лоському [69, 71].  В основі критерію класифікації лежить спрямованість 

суб’єкта на спосіб пізнання. Автор виділяє наступні види: 

1. Чуттєва інтуїція. Саме вона знаходиться на першому місці і 

пов’язана зі спогляданням за допомогою органів чуття. Виділяє також 

основні групи факторів, які спонукають до інтуїтивного: дія подразників на 

один орган сприймання викликає сприймання одного типу чуттєвих реакцій 

та реакцій протилежного типу при дії на різні органи; сприйняття двома 

спостерігачами неоднаково одного і того ж предмета. Даний вид інтуїції 

сприяє спогляданню кольорів, звуків, чуттєвих якостей предметів.    

А. Налчаджян [13],  говорячи про інтуїцію,  зважає на те, що важливою 

рисою будь-якого сприймання є його залежність від усієї сукупності 

попереднього досвіду і сприймаючого індивіда.  

В. Асмус [7] вказує на те, що всі наші знання,  у тому числі й найбільш 

віддалені, у кінцевому випадку, опираються на чуттєве споглядання як на 

джерело, з якого вони виникають. 

А. Налчаждян вважає [13], що чуттєва інтуїція становить собою 

складний пізнавальний процес . 
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2. Інтелектуальна інтуїція. Даний вид завжди йде поруч із чуттєвою 

інтуїцією та забезпечує єдність властивостей пізнаваного предмета через 

попередній вид. Ми пов’язуємо характеристики задля цілісного сприймання. 

У даному виді М. Лоський [69] виділяє суб’єктивну (акт інтуїції) та 

об’єктивну (предмет, на який спрямована) сторони інтуїції. 

 Саме інтелектуальну інтуїцію розглядає В. Асмус [7]. Указує на те, що 

це різновид безпосереднього (інтуїтивного знання). Тобто, чуттєва інтуїція 

передує інтелектуальній. Позиціонує думку про те, що у інтелектуальних 

знаннях є істини, які розум пізнає не на основі доведень, а через споглядання. 

Інтуїтивне мислення він не протиставляє логічному. Інтуїція – це вищий 

рівень знань, але знання інтелектуального.  

М. Бунге [16]  інтелектуальну інтуїцію поділяє на підвиди, в залежності 

від її специфіки в різних проблемних та інтелектуальних ситуаціях, а саме на 

наступні: 

- інтуїція як здатність швидко інтерпретувати, в основі якої лежить 

виявлення зв’язків між елементами, що, на перший погляд, не мають 

відношення один до одного.  Приклад дії, коли на основі неоднократного 

сприймання людини –   жестикуляції, міміки і т. д. робимо припущення про її  

розумові здібності. Ця інтуїція близька до чуттєвого сприймання. Належить 

сюди і геометрична інтуїція – створення образів відсутніх об’єктів.  

- інтуїція як здатність утворення метафор. Розглядається як можливість 

встановлення аналогій між об’єктами і процесами різної природи. 

- інтуїція, що ототожнюється з творчим мисленням. Проявляється у 

здатності творити поняття та системи понять, яким може нічого не 

відповідати у відчуттях та зовнішній реальності. Така інтуїція створює 

гіпотези, нові технічні досягнення та способи експериментального 

дослідження. Сам творчий процес автор вважає раціональним. 

Наступні види інтуїції, які виділяє М. Бунге [16, 45],  більшою мірою є 

сторонами емоційно насиченої інтуїції або окремі випадки, коли одні 
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сторони інтуїції стають редуковані (наприклад, емоційність), а інші стають 

більш чітко вираженими (наприклад, логічність): 

-  інтуїція як пришвидшений умовивід; 

- інтуїція як здатність до синтезу; 

- інтуїція як логічне судження [6]. 

 3. Містична інтуїція. Вона являє собою пізнання поза логічних форм 

буття, поза системного начала, трансцендентного (Бога). 

Д. Майєрс [71] звертається до екстрасенсорної інтуїції, говорячи про те, 

що статистичної значимості для прогнозів, що робляться медіумами для 

кримінальних досліджень, нема. Відповідає також на питання, чому люди 

вірять у такі містичні речі, пояснюючи це ілюзіями пізнавальних процесів: 

неточностями сприймання, неправильною інтерпретацією та вибірковим 

сприйманням . 

У наш час вважається загальноприйнятим, що в науковій творчості 

провідна роль належить інтелектуальній інтуїції, яка не протиставляється 

аналітичній, логічній розробці нових ідей, а йде з нею поруч. 

Інтелектуальна інтуїція не базується на відчутті та сприйманні. 

У математичних судженнях, перш за все, в елементарних дискурсивних 

переходах – тобто у висновках, які отримуємо із визначень понять, присутня 

«логічна інтуїція» [27, 40 ]. 

 В. Асмус [7] та М. Бунге [16] також виділяли чуттєву та інтелектуальну 

форми інтуїції. При цьому останній виділяв такі види:  

 1. Інтуїція як сприймання. Залежить від гостроти сприймання суб’єкта, 

його пам’яті та досвіду. Особливе місце цьому виду інтуїції належить 

математикам та фізикам, які розвивають у собі певну здібність 

інтерпретувати штучні знаки.  

 2. Інтуїція як уява. Являє собою вміння наочно представляти чи 

зображувати відсутні об’єкти, а також створювати об’єкти, наочні діючі 

моделі чи абстрактні схеми. Здатність уявлення може розглядатися як одна із 
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здатностей до інтерпретації, яка розглядається в контексті інтуїції 

сприймання.  

 3. Інтуїція як розум. Розглядається як стрімкий перехід від одних 

тверджень до інших, інколи, з упущенням проміжних ланок суджень, хоча 

при детальному перегляді ходу думок їх можна відновити. Вона також 

включає здатність синтезувати  різнорідні елементи, поєднувати різні дані у 

систему понять. 

 4. Інтуїція як оцінка. Полягає у вмінні швидко і правильно оцінити 

важливість та значення проблеми, хибність чи правильність теорії, 

корисність дії. Судження, що викликають оцінку формуються кожного разу 

при постановці гіпотези чи зважуванні проблеми. 

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

В. Цапок [126]  говорить про необхідність відокремлення професійної 

та художньої форм інтуїції.  

1. Професійна. Це інтуїція вчителя, слідчого, лікаря та представників   

інших професій. Саме у людини, яка добре оволоділа власною діяльністю і 

відбувається розвиток інтуїції. Так лікар може поставити правильний діагноз, 

розглядаючи кожен симптом окремо і при цьому прохання пояснити 

викликає ускладнення. В організації роботи успішного менеджера однією з 

особливостей  є наявність інтуїції [45, 47, ]. Характерною рисою професійної 

інтуїції є індивідуальна практика індуктивного характеру, заснована на 

здатності пізнавати суб’єкт [62]. 

Д. Майєрс [16]  інтуїцію у професії називає практичною інтуїцією. 

Особливу увагу приділяє інтуїції у спорті. Наголошує на тому, як 
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неочікуване чергування випадкових подій та повернення до норми 

спотворюють інтуїтивні уявлення вболівальників, тренерів та гравців .  

Окремо Д. Майєрс описує клінічну інтуїцію [13]. Основний наголос 

робить на тому, що в процесі діяльності клініциста відбувається порівняння 

суб’єктивного судження до відносно об’єктивних показників. Закликає до 

перевірки медичної інтуїції статистичними фактами [128]. 

У контексті професійної інтуїції можемо розглядати концепцію           

Є. Федорова  [128, 92] , який запроваджує поняття «виконавча інтуїція» для 

одного з видів діяльності – музично-виконавчої творчості, де спостерігається 

узгоджена дія чуттєвих та інтелектуальних механізмів; кінцевим же їх 

продуктом являється не саме знання, а трактування музичного твору в 

процесі його виконання, без звернення до доказових суджень. 

2. Наукова. Ще А. Ейнштейн говорив: «Якщо бути абсолютно 

логічним, нічого не можна відкрити». На порозі своїх відкриттів дослідники 

розраховують не лише на наукові знання, а й на інтуїцію, яка проявляється у 

формі здогадки та осяяння [90].  

3. Художня. Інтуїція художня або ідеальна, а іноді її називають 

філософською, характерна для художньої творчості. Ідеальна інтуїція 

спрямована на пізнання Універсуму і протікає у формі ідеального чуттєвого 

споглядання [85]. Представляє себе у вигляді осягнення істини без судження 

чи розуму. Її результатом є художній твір або естетичне судження. Так 

представники, які займаються художньою діяльністю, часто не можуть 

описати свій процес, навіть можуть його погано пам’ятати. 

Існує суттєва різниця між науковою та художньою інтуїцією. Якщо 

наукова рухається від індивідуального до загального, то для художньої 

притаманний зворотній процес. У сучасних наукових відкриттях, що 

зроблені за допомогою колективної роботи досить часто домінує внесок, 

зроблений колективом, спільнотою вчених. У художній творчості більш 

характерні саме індивідуальні внески та досягнення [87]. 



43 

 

В. Хорев у одному з видів пізнання – науковому, виділяє евристичну 

інтуїцію [123]. Евристична інтуїція є одним з важливих гносеологічних 

напрямів у аналізі наукового пізнання, який склався у вітчизняній філософії. 

Саме наукове знання володіє двома специфічними рисами – емпіричний 

матеріал і логічний висновок (здогад). Концепція евристичної інтуїції 

намагається зв'язати ці моменти в єдине ціле.  

 Евристичну інтуїцію поділяють на два види – концептуальну та 

ейдетичну [53]. 

 1. Концептуальна інтуїція осмислює емпіричний досвід і теоретичні 

дані. Результатом роботи концептуальної інтуїції являється формування 

нових, раніше не існуючих наукових понять на основі наявних наглядних 

уявлень і образів. 

2. Ейдетична інтуїція так само, як інтуїція концептуальна, працює з 

даними емпіричого досвіду, але протікає прямо протилежним чином: 

відбувається побудова особистістю нових образів на основі вже раніше 

наявних понять.  

У процесі прийняття інтуїтивного рішення залучається до участі ще й 

естетичний фактор. У обох із вище зазначених різновидах інтуїції як – 

ейдетичній так і концептуальній відбувається, певним чином, 

домальовування картини, а точніше конструювання ситуації у єдине ціле 

[56]. 

П. Алєксєєв, О. Панін виділяють також евристичну інтуїцію. 

Протилежною до неї є стандартизована інтуїція. Критерієм поділу виступає 

характер новизни. 

  Евристична інтуїція пов’язана зі створенням принципово нового 

знання, появою нових гносеологічних образів – чуттєвих чи понятійних. У 

стандартизованій або редукційній інтуїції часткові ознаки підводяться під 

цілісні, відбувається орієнтація на головні характеристики, в той час, коли 

другорядні відсікаються [13]. 



44 

 

А. Кармін [42, 43, 44, 45]  як основну ознаку інтуїції виділяє те,  що 

людина до кінця не усвідомлює джерела появи певного знання, тому вважає, 

що під її ім’ям приховуються різні типи когнітивних феноменів. Виділяє 

шість таких типів: 

1. Інтуїція як інстинктивна реакція. Характеризується безпідставним 

страхом, агресивним синдромом, відчуттям небезпеки та іншими 

переживаннями, що з’являються на основі дії несвідомих інстинктів. 

Прикладом можуть бути установки, які виникають у людини за 

дослідженнями Д. Узнадзе. 

2. Диспозиційна інтуїція. Спостерігають різні причини схильності 

одних чи інших людей до певних дій. Саме такі схильності приводять до 

неусвідомлених рішень, які, на думку людей, виникають незрозуміло. 

Насправді, рішення обумовлені наявними в особистості диспозиціями – 

стійкими індивідуальними рисами характеру, її психічними станами та ін. 

3. Перцептивна (чуттєва) інтуїція. Пов’язана зі сприйманням та 

оперуванням інформацією, її обробкою, що відбувається несвідомо. Велике 

значення мають особливості сприймання особистістю зовнішнього світу за 

наявності органів чуття. 

 Доречним до вищенаведеного виду інтуїції буде віднести ту, що автори 

називають тілесна (або фізична) інтуїція. Люди, у яких розвинений цей вид 

інтуїції, отримують інтуїтивні підказки через дійсні фізичні відчуття – біль 

або задоволення, апатію або прилив сил. Такі люди перебувають у контакті з 

відчуттями свого тіла і роблять висновки щодо свого потенційного успіху в 

тій чи іншій події на підставі свого самопочуття. Таким чином, відбувається 

орієнтація на пропріорецептори, що в свою чергу робить внесок  в інтуїтивне 

чуття. 

 4. Асоціативна (імажинативна) інтуїція. В її основі знаходиться один із 

видів мислення, а саме наочно-образне, під час його процесу виступають 

асоціативні ланцюги уявних образів, що часто протікають безконтрольно для 
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людини. На свідомість людини впливають отримані за допомогою даного 

процесу результати. 

     5. Логічна інтуїція.  У психологічній науці спостерігається тенденція до 

протиставлення феномену інтуїції та логіки. Однак, А. Кармін дотримується 

думки, що бувають випадки, коли логічні судження переходять від одних 

тверджень до наступних надзвичайно швидко. Кінцеве рішення являється 

самостійно, будучи неопосередкованим і постає як раптова здогадка. 

6. Евристична інтуїція. Даний вид інтуїції пов’язаний із несвідомою 

взаємодією чуттєво-наглядних образів та понять. Вона може проявлятися у 

двох формах: концептуальна інтуїція – стрімкий перехід від наглядних 

образів до понять та ейдетична – перехід від понять до образів. При певних 

умовах ейдетична та концептуальна інтуїції можуть приводити до 

формування абсолютно нових понять, які неможливо було б створити лише 

засобами наочно-образного мислення. 

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 в прийнятті рішень (Л.  Помиткіна, 

І. Ушакова,  В. Полікарпов),  підвищення ефективності інтуїтивних рішень   

(І. Вітенко,  Л. Помиткіна, А. Бунас).  

Б. Голдберг [118] розглядає феномен  інтуїції по наступних шести 

категоріях: 

- спосіб відкрити нове; 

- творчість; 

- оцінка; 

- приведення до дії; 

- прогнозування; 

- осяяння. 

Наведені вище перший та другий аспекти є частиною творчого 

процесу. Наступні аспекти пов’язані з наявними знаннями, що можуть 
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враховувати як об’єктивні дані, так і власні відчуття коли необхідно 

приймати актуальні рішення [57]. 

 Г. Клерксон [117] виділяє перелічені нижче види інтуїції: 

 1. Експертиза – нерефлексивне виконання певних складних дій, що 

потребують високої кваліфікації 

 2. Імпліцитне научіння – отримання нового знання через неусвідомлені 

концептуальні засоби. 

  3. Судження – прийняття правильного рішення, коли являється 

неможливим пояснення чи доведення. 

 4. Чутливість – висока уважність до ситуації та деталей, що може бути 

як свідомою, так і несвідомою. 

 5. Інкубування як фаза креативності – призупинення свідомої 

діяльності вирішення проблеми, переключення на спрви не пов’язані з 

проблемою. 

 6. Розмірковування – процес переосмислення, уявного прокручування 

минулого досвіду для отримання із нього якісно нового [19]. 

 На основі розділення ситуацій інтуїтивної ясності існує два основних 

види інтуїції [157]:  

 1. Аподиктична – результати такої інтуїції не можливо переглянути з 

позиції логіки. 

 2. Асерторична – інтуїція, що має евристичне значення та піддається 

логічному аналізу. 

Такі дослідники як О. Овчинникова, О. Кинякіна, Ю. Асоскова, П. Лем 

[87, 101, 117] класифікують інтуїцію, опираючись на механізми досягнення 

отриманих знань. Вони виділяють: 

1. Аналітична інтуїція або об’єктивна. До результатів знань людина 

доходить через розкриття взаємозв’язків, про які на свідомому рівні не 

відомо. Вона не має прямого зв’язку з оточуючим нами світом. Спрямована 

на пошук вирішення проблем, але не може прогнозувати результат.  
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2. Семантична. В основі лежать підказки реальності, які й використовує 

особистість. Залежності від подій не спостерігається. Навіть корінним чином 

змінивши своє життя, людина не може завдати шкоди своїй семантичній 

інтуїції. Цей вид не піддається контролю свідомості. 

A. Литвинова [40] виділяє два види інтуїції: 

1. Конкретна – сприймання речей по факту їх існування. 

2. Абстрактна – сприймання зв’язків між речами. 

Виділяють наступні форми, в яких проявляється інтуїція, враховуючи 

суб’єктів та об’єктів сприймання: 

 1. Суб’єктивна форма – це сприймання психічних даних суб’єктивного 

походження. 

 2. Об’єктивна форма – це сублімоване сприймання реальних даних, що 

виходять від об’єкту та супроводжуються сублімованими думками, 

почуттями суб’єкта. 

 Д. Майєрс [160] описує соціальну інтуїцію. В основі лежить те, що 

ментальні процеси, які контролюють нашу соціальну поведінку, 

відрізняються від ментальних процесів, якими ми пояснюємо свою 

поведінку. Нашими діями керують установки на фоні «внутрішнього 

голосу»,  а потім раціональний розум надає йому смисл [31]. 

Отже, розглянувши класифікацію інтуїції, стає зрозуміло, що наявність  

різноманітних підходів до її розуміння зумовлена величезною кількістю 

критеріїв, які лежать в її основі. Головною розбіжністю та складністю є те, 

що інтуїцію, зокрема, у філософії та інших природничих і гуманітарних 

науках, розглядають як базис наукового пізнання, засіб, що  відіграє 

пізнавальну роль на різних етапах дослідження, починаючи від постановки 

гіпотез до наукових відкриттів. Інші класифікації дають нам можливість 

звернутися до функцій, які виконує даний феномен у житті особистості та 

механізмів його діяльності.  
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1.2. Схильність до ризику як індивідуально-психологічна 

властивість та її роль в інтуїції особистості 

 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), 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. 

Досить поширеною є соціологічна теорія німецького вченого У. Бека 

[9], який, говорячи про трансформації в суспільстві, вводить поняття 

«суспільство ризику», для якого характерний розподіл загроз різного 

походження. У сучасному суспільстві особистість піддається широкому колу 

небезпек та слабко визначеним ситуаціям, які зустрічаються на державних 

рівнях (міжнаціональні конфлікти), антропологічному (техногенні 

катастрофи), професійному (пов’язані з управлінням) тощо.  
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Звичайно, що ситуації ризику не обмежуються тільки їх присутністю на 

глобальному чи макрорівнях. При аналізі певних подій розуміємо, що ризик 

у деяких аспектах уже є буденною складовою життя особистості та  вимагає 

негайних рішень у той час, коли є ситуації, де кожний невірний крок 

становить загрозу і може коштувати життя. Особливо актуальним це стає для 

професій підвищеного ризику та відповідальності – лікаря, пожежника, 

професій гірничої галузі, військових. У життєвих ситуаціях особистість теж 

може зіткнутися із ситуаціями ризику, коли за ліміту часу необхідно 

прийняти рішення, від якого залежить життя іншого. 

Аналізуючи психологічні теорії розуміння ризику, зіткнулися із 

різноманітними підходами до його трактування.  

Ризик як психологічний феномен розглядається як можлива небезпека 

несприятливого завершення ситуації (О. Яницький, Н. Альшина) [95], як 

активність людини у ситуації невизначеності (В. Капустін, К. Платонов,      

О. Ренн) [110], як прогностична оцінна категорія у ситуації невизначеності 

(Т. Корнілова, Г. Солнцева, А. Тверскі) [119], як вибір із багатьох 

альтернатив (В. Ібрагімова, В. Ойгензіхт) [8], ризик як дії навмання (Є. Ільїн) 

[38]. 

В. Петровський [95, 96] виявив ряд закономірностей поведінки людини 

в ситуації ризику. Він звернув увагу на два види прояву ризику: на категорію 

мотивованого (ситуативного) ризику, коли люди ризикують заради 

досягнення визначених вигод (виграшу, одержання схвалення, 

самоствердження) і на категорію немотивованого (безкорисливого) ризику. 

Як бачимо, перший підхід розглядає ризик як спрямованість на 

привабливу мету, але її досягнення характеризується небезпекою. Другий 

підхід характеризується здійсненням альтернативного вибору в ситуації 

невизначеності, де як дія, так і бездіяльність може привести до критичних 

наслідків. Тому другий тип прояву ризику можемо назвати вимушеним. 

Незважаючи на різноманітні підходи і трактування ризику, в умовах 

сучасного динамічно розвиваючого суспільства, до особистості висуваються 
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вимоги бути ефективною в ситуаціях ризику, незалежно від його типу і 

трактування. Саме тому, щоб задовольнити цю потребу необхідно 

сконцентруватися на аналізі особистості в таких ситуаціях. 

Актуальним залишається питання, що саме стає причиною ризикової 

поведінки особистості, а саме набір певних властивостей чи, можливо, 

наявність однієї «спеціальної риси». Провівши аналіз вітчизняних і 

закордонних досліджень, спостерігаємо, що дослідники виділяють таку 

категорію як «схильність до ризику», хоча в сучасній психології і відсутній 

єдиний погляд на її трактування. 

Вперше про схильність людини до нещасних випадків заговорив 

німецький психолог К. Марбе (1919) [9], який стверджував, що за допомогою 

статистичних методів можна обчислити вірогідність отримання людиною 

травм. Все ж попередні нещасні випадки не є причиною наступних, оскільки 

існує загальна схильність людини, яка включає психологічні та фізичні 

властивості. Дослідник також говорив про психологічний портрет таких 

особистостей, а саме наголошував, що така властивість пов’язана зі 

здатністю переключатися, швидко змінювати установку та пристосовуватися 

у раптовій ситуації.  

Як бачимо, К. Марбе розглядає схильність до ризику як стійку 

властивість особистості, а значить, як таку, що входить до структури 

характеру. 

С. Б. Дж. Айзенк [110] зі співавторами вважає схильністю до ризику 

готовність випробувати гострі відчуття та готовність опинитись в 

небезпечній ситуації . Схожою до попередньої точки зору є думка                   

С. Богомолової, яка вважає схильність до ризику частиною потреби у 

відчуттях і стимуляції. 

Т. Корнілова [52] визначає схильність до ризику як готовність до 

самоконтролю дій при відсутності або недостатності необхідних орієнтирів, а 

також готовність покладатися на свій потенціал. Вона також вважає 

схильність до ризику вихідною з таких особистісних якостей як самооцінка, 
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система цінностей, екстраверсія – інтроверсія. На думку вченої, знання про 

рівень розвитку даних якостей окремої особистості дозволяє прогнозувати дії 

людини в ситуації невизначеності, але не відповідає на питання, чому ж люди 

ризикують, коли за всіма ознаками і критеріями робити цього не повинні. 

 Є. Клімов [103] говорить, що схильність до ризику як риса особистості 

виражає прагнення людини наражатися на небезпеку, отримуючи при цьому 

гострі переживання і відчуття. Виразність схильності до ризику пов'язана з 

поєднанням таких особистісних особливостей, як імпульсивність, 

екстраверсія, емоційна стабільність, ставлення до комфорту, тривожність, 

екстернальність та іншою мірою схильністю до ризику може служити 

ризикованість, що розуміється як властивість пізнавальних стратегій, 

способів виходу з ситуацій невизначеності. 

 Спостерігаємо, що науковці у питаннях дослідження ризику 

намагаються вийти на симптомокомплекс рис, які спонукають особистість до 

потрапляння  в ситуації ризику, прогнозують її поведінку, та риси, які 

допомагають їй успішно справлятися в таких ситуаціях.  

 Є. Ільїн [38], проаналізувавши багато дослідженнь з психології ризику, 

пише для нас, що, з однієї сторони, дійсно, людям, які в більшій мірі  схильні 

до ризику, характерні вищі показники емоційної лабільності, імпульсивності, 

некритичності, детермінованість схильності до ризику рівнем тривоги, а з 

іншого – така схильність  позитивно пов’язана з великою самостійністю, їх 

досягнення мотивовані, у осіб можна виділити  такі  особистісні риси  як 

прагнення до успіху, агресивність, незалежність, схильність до 

самоствердження і домінування.  

 Часто внутрішню схильність індивідума до ризику  розглядають як 

вроджену характеристику особистості. Така схильність може впливати на 

сприймання  ситуації як  загрозливої, так і перспективної ,а отже, вона може 

визначати способи сприйняття ризику. Вчені визначили важливу складову 

особистостей, яка відноситься до ризику – схильність  до пошуку нових 

емоцій, вражень (сенсацій). 



52 

 

 Т. Корнілова [52] також вважає, що коли людина часто ризикує  та  за 

умов, які підтримують цю схильність, може сформуватися така стійка  риса 

особистості як схильність до ризику. Подібна риса передбачає оцінку 

суб'єктом свого минулого досвіду з точки зору почуття «Я ризикую», 

результативності своїх дій у ситуації шансу. 

 Г. Солнцева [103] говорить про дві базові властивосі особистості. 

Перша з них – самооцінка. Люди, що мають  високу самооцінку, схильні до 

перебільшення своїх можливостей у досягненні цілі, тому поріг їх небезпеки 

буде наближений в сторону більшої вірогідності несприятливого результату, 

а для людей  із заниженою самооцінкою – в бік меншої вірогідності. Ще одна  

властивість – це система цінностей особистості, адже кожна людина по-

різному оцінює можливі наслідки та їх характер, в тому числі і певну загрозу.  

Одна людина буде  діяти в небезпечній ситуації,  незважаючи ні на що, інша 

ж пройде мимо і нічого не робитиме. 

 До рис ризикованої особистості відносять потребу домінувати над 

іншими людьми. Крім того, зазначають, що таким людям властивий відносно 

низький рівень самоконтролю (панування емоційної сфери над 

раціональною), слабше виражений інстинкт самозбереження, імпульсивність, 

наявність «заряду ризиковості», ригідність, індивідуалістичність, 

гіперактивність, ініціативність, авантюрність намірів, комплекс 

вседозволеності, схильність до обману [73]. 

 У психологічній літературі є досить суперечливі дані стосовно 

схильності до ризику та інших індивідуально-психологічних характеристик 

особистості.  

 У роботах Ю. Козелецького [95] повністю не виключається гіпотеза, 

давно сформульована Н. Коганом і М. Уоллаху (Kogan, Wallach) [153], згідно 

з якою існує певний клас людей, які в ситуаціях, пов'язаних з ризиком, 

поводяться однаково. Як в структурованих визначених завданнях, так і в 

завданнях випадкового типу, вони віддають перевагу ризику. Таким людям 
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властива постійна готовність ризикувати, вони завжди вибирають ризик там, 

де це можливо. 

 Можемо стверджувати, що для таких людей функція віддавати 

перевагу ризику є постійною і не піддається змінам в залежності від виду 

завдань щодо прийняття рішень. Однотипність поведінки цих людей в різних 

ситуаціях може вважатися аргументом, що свідчить на користь того, що вони 

мають «спеціальну» рису особистості – «ризик-риса» або «схильність до 

ризику». Сам термін введено О. Санніковою – риса особистості, яка стійка в 

часі, стабільна, а не  викликана ситуативним впливом стану [110]. 

 У контексті вищенаведеного підходу О. Саннікова розглядає 

особистість  як макросистему, яка являє собою  різнорівневі підсистеми, що 

мають специфічні  характеристики. Вона виділяє  наступні рівні особистості 

[110]: 

 Вона функціонує на трьох рівнях особистості: 

 - формально-динамічний; 

 - змістовно-особистісний; 

 - соціально-імперативний. 

 До формально-динамічного рівня автор відносить такі властивості, шо 

в сукупності відтворюють перебіг психічних явищ, а також властивості  

індивідума, що мають конституційний  характер. Змістовно-особистісний 

вбирає такі  властивості як спрямованість, потребнісно-мотиваційну сферу і 

інші. Владний, жорсткий, той, що настійно вимагає, безумовний – слова-

синоніми, якими можна умовно назвати  третій рівень. Ризиковість як риса  

прослідковується на кожному з рівнів і є системною, інтегральною 

властивістю  особистості. 

 Саме підхід О. Саннікової є найближчим для нашого дослідження, 

оскільки в нашій роботі особистість розглядається не як така, що опинилася в 

ситуації ризику, а та, що має свою індивідуальну властивість – рису 

«схильність до ризику»,  яку може проявляти в різних сферах діяльності – у 
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професійній (лікарській) чи навчальній, а також в багатьох інших життєвих 

ситуаціях.  

 О. Вдовиченко [95], аналізуючи особистість у різних ризикових   

ситуаціях,  вводить поняття особистості ризику як інтегрованої особистісної 

здатності до діяльності у певних континумах «готовність до ризику – 

схильність до ризику», «імпульсивність – раціональність», «прагнення до 

ризику – ризик як копінг та захист». За його словами, особливість ризику 

зумовлюється сукупністю психофізіологічних та психологічних рис індивіда 

і ситуаціями невизначеності та небезпеки. А це значить суб’єктивними та 

об’єктивними факторами. 

Коли різні вчені досліджують ризики у психологічній літературі, ми 

стикаємося із рядом термінологічно пов’язаних із ним феноменів, які варто 

брати до уваги, розуміти для їх релевантного використання. 

Часто для позначення схильності до ризику використовують і такі 

поняття як «прагнення до ризику», «орієнтація на ризик» 

Ризик – це категорія, яка характеризує поведінку суб'єктів в умовах 

невизначеності при виборі оптимального рішення з числа альтернативних на 

основі оцінки ймовірності досягнення бажаного результату і ступеня 

відхилення від нього. Ризик при прийнятті рішення з'являється тоді, коли 

результати не визначені, але ймовірність характеристики кожного з них 

відома. Ризик – це висока ймовірність настання небезпечної події: небажаних 

наслідків, втрат [17]. 

Ризикогенна ситуація – це ситуація або діяльність з високим ступенем 

невизначеності для більшості людей, що виникає незалежно від їх 

суб'єктивних можливостей, це такі ситуації, які містять в собі ризик [17]. 

Ризикогенність – здатність деяких особистостей своїми діями, 

поведінкою, певними рисами їх особистості, збільшувати ризик ситуації, що 

виникла, а іноді і створювати її навіть в нейтральних, з точки зору ступеня 

невизначеності, умовах [18]. 
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Ризикогенна особистість – це особистість, яка володіє таким 

комплексом властивостей, які сприяють виникненню ризику [56]. 

 Ще одим поняттям, яке активно зустрічається в психологічній 

літературі, є «готовність до ризику». Дане поняття з’явилося  в роботах 

європейських вчених у 1960-х роках у зв'язку з поширенням наукових 

досліджень спрямованих на запобігання виникнення нещасних випадків. 

 Деякі дослідники ототожнюють це поняття із «схильністю» до ризику, 

вважаючи його синонімічним. Так, наприклад, американські дослідники 

Г. Ховт і Я. Стонер [95] вважають, що людей можна поділити на два типи 

«ризикових» та «обережних». Ризикові найчастіше  мають високий рівень 

домагань, вони прагнуть до лідерства, здатні впливати на інших людей. Другі 

– боязкі, нерішучі у виборі, обережні, а в стосунках схильні 

підпорядковуватися іншим людям  Готовність до ризику може проявлятися 

як в діях, в поведенці людини, так і в її переживаннях і думках. 

 Ми дотримуємося підходу про розмежування даних понять. Tермін 

«готовність до ризику» несе в собі ще спрямованість до ситуації та зв’язок з 

нею, вказуючи на здатність діяти у конкретній ситуації ризику, що виникла.  

Наприклад, особистість може бути схильною до ризику, але мати низьку 

готовність до ризику у тій чи іншій ситуації. 

 Наше розуміння є співзвучне з підходами таких дослідників як              

Т. Корнілова,  А. Безродний [119]. 

 Слово «готовність», на відміну від «схильність», відбиває якоюсь 

мірою не лише дію, а і мотивацію. У ньому  вираженне ситуативне, 

тимчасове  бажання, і сприймаємо його скоріш як стан, ніж як якість 

особистості. 

 Дослідники впевнені, що індивідуальні риси працівника формують 

готовність до ризику, хоч та великою мірою залежна від ситуації. Можна 

перелічити цілий ряд ряд характеристик індивідума, здатних вплинути на 

готовність: потреби, актуальні мотиви, домінантність, екстравертність, 
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ригідність, егоцентризм, легковажність, несумлінність, боязливість та ін. 

[122]. 

 Візьмемо два поняття: «готовність до ризику» та «схильність до 

ризику». Перше є набагато ширшим, оскільки, воно включає як стійкі якості 

індивіда,  так і  інші фактори трудового завдання, серед них і ситуативні,  по 

ставленню до яких складається така готовність. 

 Аналогічно до пошуку симптомокомплексу рис, пов’язаних зі 

схильністю особистості до ризику, дослідники шукають такі, що пов’язані та 

формують «готовність до ризику». 

 Виділяють цілий ряд закономірностей, які можна побачити в  

дослідженнях про готовність до ризику [8]. Так було доведено, що чим 

старша особа, чим досвідченіша, тим менше вона готова ризикувати. 

          Різний ступіть готовністі виявлено до ризику у жінок та чоловіків, що 

свідчить про відмінності за статтю в проявах даної характеристики. 

 Не останнє місце в готовності до ризику займає професія: у військових, 

медпрацівників, пожежників, вона схильна виявлятися частіше, ніж у 

студентів. 

             На готовність до ризику суттєво впливають і суспільство, в якому 

живе людина, і різні соціальні фактори [21]. Коли суспільство відторгає 

певну особу, то зростає і її готовність до ризику. Візьмемо  колектив чи 

групу. Небезпека може загрожувати всьому колективу, а може – тільки 

одному з  його членів. Звичайно ж, тоді, коли вся група в небезпеці, ризики 

вищі, ніж це буде діяти одна людина (виявляється так названий ефект 

зрушення ризику Стоунера, 1961). Є таке поняття як «групові очікування». 

Вони впливають на готовність до ризику в групі.   

Враховуючи специфіку феномену схильності до ризику, а саме – його 

неочевидність, наявність ситуації чи зовнішніх факторів для його прояву, 

досить цікавим для розгляду є розуміння інструментарію, за допомогою 

якого відбувається його дослідження. Тут є різноманітні варіації, починаючи 



57 

 

від експериментальних психологічних досліджень до методичних 

опитувальників та тестових завдань. 

Одна із інструментальних методик оцінки схильності до ризику 

використовувалась американським психологом Г. Ханом [23]. Групі  людей 

по черзі  пропонували йти із зав'язаними очима в напрямку рову, на дні якого 

були розкидані шматки пляшкового скла. Схильність до ризику визначалася 

по тому, наскільки упевнено випробуваний ішов до рову: скільки зроблено 

кроків, за швидкістю руху, за його загальною поведінкою.  

Німецький учений Ф. Мерц (1963) оцінював схильність до ризику за 

допомогою такої інструментальної методики [104]: піддослідним давали на 

вибір різні гострі предмети – дерев'яні і скляні. З ними потрібно було 

проводити певні дії. Ті досліджувані, котрі особливо не звертали увагу на 

якість предметів і не задумувалися, що саме вибрати, визнавалися більш 

схильними до ризику. 

 Австралійський вчений А. Гора (1957) [122] по-своєму перевіряв 

схильність до ризику. Він пропонував випробуваним попрацювати з важкими 

кулями над склом. Одні з них виконували ці дії дуже обережно, інші ж 

частіше впускали кулі, а отже, були більш схильними до ризику 

У своїх дослідах М. Котик [8]  використав електромілісекундомір. Коли  

прилад включали, треба було зупиняти стрілку біля певної позначки, 

наприклад, біля позначки п’ять. Вирішували долі секунди. Перехід за  

позначку  означав, що випробуваний  попадає під  удар струму.   

У вищенаведених приладах показані методики, де діагностика 

проводилась  як  випробування небезпекою. Варто зазначити, що існують 

також приклади, де використовувалася інша методика. В іншому випадку, 

випробуваний повинен був якомога швидше оцінювати цифри на  картках    

(Ф. Ірвін, В. Сміт) [21]. Досліджувані, які  відповідали швидко, але не  точно, 

визнавалися схильними до ризику. 

У наш час поширеними психодіагностичними методиками вважають 

бланкові опитувальники «Тест схильності до ризику Шуберта PSK», «Тест 
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схильності до ризику риску К. Левітіна» (використовується для підлітків) та 

«Опитувльник схильності до ризику А. Г. Шмельова». Один із цих тестів і 

було використано в нашому дослідженні. 

У ситуаціях ризику або невизначеності використовуються як  

раціональні так й ірраціональні методи прийняття рішення, в тому числі 

інтуїція. 

 Як одна зі складових, що може доповнити знання про особистість в 

ситуаціях ризику є дослідження і розкриття взаємозв’язку цієї 

характеристики з інтуїцією особистості. 

 Є. Ільїн говорить про роль інтуїції в зниженні ризику [38]. Люди не 

здатні усвідомити скільки всього неочікуваного їх чекає в майбутньому. 

Незалежно від наявних спостережень завжди існує тенденція недооцінки 

невизначеності, тому ризик опирається як на розрахунок, так і на здогадку 

(інтуїцію). Інтуїція виступає одним із способів взаємодії із ситуацією 

невизначеності, зниження ступені ризику в ситуаціях що приймаються. 

 На жаль, досліджень, де розглядається взаємозв’язок інтуїції та ризику 

особистості досить мало. Це зв’язано зі складністю дослідження як самого 

феномену інтуїції, так і підходів до розуміння «ризикованої особистості». 

Здебільшого, це питання піднімається у контексті  підвищення ефективності 

за рахунок інтуїції для менеджерів, управлінців, та зменшення ризиків в 

економічній діяльності. Дослідниками, що розглядають ці питання є             

П. Словик, А. Тверскі, В. Заболотна, О. Ілаєв, Ю. Даниленко [8, 21, 64, 122 ].  

 Американський дослідник Д. Канеман [151] отримав Нобелівську 

премію в галузі економіки за дослідження інтуїтивного прийняття рішень 

людьми. Менеджери, які в ризикових ситуаціях користуються не лише 

аналізом, а й інтуїцією – мають більшу ефективність таких рішень.   

 Дослідження інтуїції та схильності до ризику у інших професіях та 

галузях сприятиме підвищенню ефективності людського потенціалу.  

 Отже, у психологічній літературі існують різні підходи до розуміння 

схильності особистості до ризику, яка розглядається як поведінкова 
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характеристика, характерологічна риса, або ж сукупність особистісно-

ситуаційних факторів. Не завжди також спостерігається розмежування 

даного феномену із суміжним як «готовність до ризику».  Незважаючи на 

суперечливі дані та наявність різних точок зору, дослідження схильності до 

ризику у зв’язку з інтуїцією  особистості залишається актуальним,  у зв’язку з 

його практичною цінністю для покращення продуктивності діяльності 

особистості.   

 

 

 1.3. Психологічні особливості інтуїції у представників лікарської 

професії 

Темп життя сучасної людини характеризується високою динамічністю, 

яка супроводжується підвищеною емоційною напругою особистості. У той 

же час залишається необхідністю за вищевказаних умов зберігати 

ефективність та приймати правильні рішення при виконанні різного виду 

діяльностей, в тому числі і професійної.  

Разом з тим, залишається недостатньо вивченою проблема зв’язку 

інтуїції та індивідуально-психологічної схильності до ризику особистості у 

професійних видах діяльності, зокрема в медичній. 

 Згадаймо класичну класифікацію професій Є. Клімова [103], який на 

основі відмінностей у предметах праці виокремлює п’ять типів професій: 

людина-природа, людина-техніка, людина-знакова система, людина-

художник та окремою групою є також людина-людина, до якої й належить 

професія лікаря.  

Наступний критерій, який Є. Клімов [103] покладає в основу ще однієї 

класифікації – це умови праці. Виходячи з цього, дослідник виділяє такі 

умови праці: побутові, на відкритому повітрі, в незвичайних умовах, з 

підвищеною моральною відповідальністю за здоров’я та життя людей. До 

останньої наведеної групи і можемо віднести професію лікаря. 
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Професія лікаря належить до типу людина-людина (за Є. Климовим) 

[103], 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. 

Саме для працівників професій з підвищеною моральною 

відповідальністю питання ефективних рішень постає особливо актуально. Їх 

рішення часто приймаються за обмеженого часу, тому перевага часто 

віддається на основі чуття. Все ж ефективність цих рішень повинна 

залишатися на високому рівні. 

Діяльності лікаря властиві професійні ситуації в яких обмеженість 

інформації та часу у прийнятті відповідального рішення не дозволяють 

розгорнуто та раціонально врахувати всі умови.  Внаслідок чого 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) [57] ; наявність асоціативних 

зв’язків завдяки досвіду та знанням (О. Шапошніков) [51] ; охоплення повної 

клінічної картини хвороби  (Р. Хеглін) [71]  тощо. 

Серед різноманіття класифікації інтуїції дослідники такі як Д. Майєрс 

[71], В. Цапок [126] , О. Розумовська [51], Є. Федоров [57]  виділяють таке 

поняття як «професійна інтуїція», що розвивається у представників різних 

професій і залежить від професійних якостей, діяльності тієї чи іншої 

людини. Будь-яка професія – вчитель, лікар, продавець, військовий – 

передбачає з часом досвід, удосконалення професійних навичок 

Діяльність лікаря відбувається при ліміті часу, підвищеній емоційній 

напрузі та вимагає швидкої реакції, актуалізації потенціалу особистості. У 

своїй професійній діяльності вони мають потребу в постійному виборі, а 

кожне хибне рішення та невірний рух може коштувати життя.  
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Безсумнівно, для ефективної професійної діяльності лікаря 

необхідними є ґрунтовні знання з біології, медицини, фармакології та інших 

суміжних дисциплін, що становлять його професійну компетентність. 

Враховуючи це, варто зважати, що в лікарській практиці нерідкі випадки, 

коли  інформації недостатньо, а часу, щоб  прийняти виважене  рішення  

обмаль, що не дозволяє відповідально, спокійно, методично та раціонально 

врахувати всі обставини. Саме тоді перевага часто грунтується на основі 

«особливого чуття», а значить,  інтуїції, від якої й може  залежати успішність 

таких рішень. Звернення до інтуїції допомагає побачити задачу цілісною, не   

обмежувати себе окремими підходами  у  прийнятті рішення та вийти за  

звичні рамки  певних логічних уявлень. 

 Ще в Античну епоху інтуїцію вважали однією з основ для лікарської 

практики, та і сама медицина в той час  більше була мистецтвом, ніж наукою.  

Не маючи твердих знань із профільних дисциплін, цілителі через 

спостереження помічали подібні ознаки і передбачали таким чином перебіг 

хвороби. Тому саме інтуїція була першою формою діагностичного мислення.  

Все ж, варто зазначити, що в античності не розпізнавали хвороби, а 

інтуїтивно використовували засоби лікування, тому інтуїція 

використовувалася більше у методах вибору для покращення стану хворого, 

а не для встановлення самої хвороби чи її причин. 

До інтуїції звертався Гіппократ, хоча відчував її недостатність перед 

логічним мисленням [113]. 

Аналізуючи діяльність клініцистів XX століття стає помітним, що 

дослідники наголошують на тому, що інтуїтивному акту передує тривала 

мисленнєва підготовка у процесі вирішення тієї чи іншої проблеми. 

І. Бенедиктів [126], описуючи клінічне мислення лікаря,  спостерігає,  

що в обох вищенаведених випадках для ефективного лікування, яке 

необхідне для успішної роботи, треба включати і інтуїцію, як важливу 

складову, що допомагає уявити патологічний процес у його цілісності. 

«Лікарська інтуїція має бути квінтесенцією знань та досвіду, навичок та 
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практичних умінь клініциста, широти його логічного мислення та 

лікарського таланту. Тільки при поєднанні цих та інших якостей може 

проявитися лікарська інтуїція».  

І. Павлов, описуючи процес інтуїції, говорить «..очевидно, справа 

зводиться до того, що я результат пам’ятав і відповів вірно, а весь свій ранній 

шлях думки забув. Ось чому і виявилося, що це інтуїція» [15]. 

Багато видатних клініцистів (Г. Захар'їн, С. Боткін, О. Остроумов та ін.) 

відзначали  те, що інтуїція виявляється особливо яскраво в діагностиці, яка 

полягає у тому, що лікар раптово відчуває почуття ясності і впевненості в 

оцінці характеру захворювання, іноді вже після першого контакту з хворим 

[129].  

Г. Захар'їн [128] визначав хворобу відразу по одному зовнішньому 

вигляду хворого. Все ж якщо копнути глибше, то розуміємо, що, насправді, 

така його робота не могла бути без базових медичних знань, професійної  

ерудиції і добре розвинененої пам’яті. Поставлений діагноз кожен раз був 

результатом проведеної роботи, напруженої, тривалої, заснованої на строго 

продуманомму опитуванні  хворого. Як відомо, Г. Захар'їн часто витрачав на 

таке  опитування  пацієнта близько двох-трьох годин. 

С. Боткін [15] називає лікарську інтуїцію – інтуїція-редукція. Говорять, 

що поки пацієнт ішов кабінетом лікая ( довжина від дверей до стільця  була 

сім метрів), С. Боткін аналізував і міг поставивити  попередній діагноз. 

Здебільшого, інтуїція  його не підводила і  діагнози були правильними. У 

цьому випадку має місце підбиття окремого (симптомів) під загальне 

(нозологічну форму захворювання), тому в даному відношенні інтуїція 

проявляється як редукція (скорочення). Але другий аспект розгляду, а саме 

постановка конкретного діагнозу, нерідко неоднозначному комплексу 

симптомів, виявляє новизну  проблеми, яку треба розв’язувати. 

Спостерігаємо, що в обох вищенаведених проявах  інтуїції, їй передує 

колосальна робота з точки зору мнемологічних та мисленнєвих процесів, 
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теоретичних та практичні знань з медицини, а також конкретних ситуативних 

особливостей.  

Р. Хеглін [129],  говорячи про «лікарську інтуїцію», «клінічне чуття» 

говорить, що він не має можливості описати словами сутність клінічного 

мислення, так як це «здатність інтуїтивно, немов внутрішнім поглядом, 

охопити всю клінічну картину як щось ціле і зв'язати її з подібними 

колишніми спостереженнями». 

Як бачимо, тут клініцист говорить не лише про мисленнєві здібності та 

мнестичні здібності лікаря, а  і його здатність до узагальнення,  аналізу 

отриманих знань та їх синтезу. 

О. Шапошніков [128] наголошує, що лікарська діяльність, як і будь-

який пізнавальний процес, можлива тільки за рахунок наявності великої 

кількості асоціативних зв’язків, які утворюються за рахунок багаторічної 

роботи в даній  професії, досвіду та знань. 

 Отже, наслідком загальнолюдського досвіду та індивідуальних знань 

про оточуючий світ може бути інтуїтивне осяяння.  Для лікаря, який тільки 

починає шлях самостійної діяльності, інтуїтивні рішення можуть бути 

складними, оскільки можливі вони лише коли базуються на досвіді.  

Аналогічно до Античного періоду і в даний час поширенню інтуїції в 

медицині сприяє відсутність необхідних знань про етіологію і патогенез ряду 

захворювань, з одного боку, і невідкладної необхідності надання допомоги 

хворому, з другого. Це протиріччя створює можливість висунення та 

розробки гіпотез про природу і сутність ще не пізнаних хвороб. Тут інтуїція 

уже близька до наукового виду, так як виступає рушійною силою для пошуку 

закономірностей та виведенню нових наукових знань як у теоретичного, так і 

практичного характеру [15]. 

 Таким чином, можемо стверджувати, що інтуїція лікаря – це 

обумовлена індивідуально-психологічними характеристиками здатність 

лікаря мобілізувати практичний досвід та знання, при цьому не 

усвідомлюючи шляхів його отримання. 
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 Виходячи із розуміння даного процесу звернемося до особливостей 

керування та використання інтуїції лікарями.  

Ю. Чертков [25] наводить приклади ситуацій, у яких доводиться лікарю 

включати інтуїцію: 

1. При неможливості адекватного збору анамнезу. Наприклад, пацієнт 

поступає в несвідомому стані, що з ним сталося раніше досить важко 

встановити. У такому разі доводиться встановлювати цілісну картину, 

виходячи із суперечливих даних. 

2. При оцінці операційного ризику. Завжди виникає запитання, що для 

пацієнта небезпечніше, враховуючи його особливості. 

3. При постановці складного діагнозу. Говорять, що зрозумілий пацієнт 

– зрозумілий всім, а незрозумілий – незрозумілий нікому. Якщо симптоми 

нетипові, то їх складно зібрати в одну картину. 

4. При оцінці психічного та емоційного стану пацієнта. Емоційний стан 

досить важливий на шляху до виздоровлення. Наприклад, важливо вчасно 

помітити суїцидальну схильність, якщо така виникає.  

5. У невідкладних ситуаціях. Часто не вистачає часу, щоб зважити всі 

«за» та «проти», а необхідно діяти, бо важлива кожна хвилина, а то й 

секунда.  

6. При виборі додаткових методів дослідження та аналізу – 

лабораторних, рентгенологічних, ультразвукових, оскільки за скаргами не 

завжди можна правильно оцінити об’єктивний стан організму хворого, тоді 

досить важливо вибрати правильний метод для подальшого збору анамнезу  

7. Коли необхідно вибрати спосіб лікування. Існує велика кількість 

хвороб, які лікуються різними способами, наприклад консервативно і 

оперативно – саме тут рішення за лікарем. 

В. Чиж [129] виводить окремо випадки використання інтуїції в 

діагностичному процесі: 

а) нетипова клініка хвороби; 
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б) не можна відразу логічно обґрунтувати свої діагностичні висновки, 

навіть підтверджені практикою; 

в) потрібно  швидко, по несуттєвих ознаках встановити діагноз. 

Як бачимо, кількість ситуацій, коли інтуїція є просто необхідною для 

успішної лікарської діяльності є досить значною, а ціна ефективних рішень у 

таких  ситуаціях колосально велика – це ціна життя. 

Отже, не дивлячись на значний розвиток медичних знань, які в 

комбінації з технічними досягненнями роблять значний крок вперед для 

підвищення ефективності діяльності клініциста, інтуїція продовжує грати 

важливу роль. Вона є необхідною на різних етапах взаємодії з пацієнтом: 

збору анамнезу, постановці діагнозу, вибору методів лікування. 

Підвищується актуальність її використання і ситуаційними факторами, які 

часто вимагають від клініциста діяти за ліміту часу.  Грає вона важливу роль 

і при творчому акті наукового пошуку нових медичних знань. Все ж, 

безсумнівно, важливою складовою залишається професійний досвід 

клініциста, мисленнєві та інтелектуальні здібності, особливості перебігу 

мнемічних процесів, та його широкий кругозір, що лежать в основі 

ефективності інтуїції.   

 

 

1.4. Теоретична модель дослідження особливостей інтуїції 

особистості залежно від схильності до ризику. 

 При дослідженні психологічних особливостей інтуїції особистості в 

ситуаціях ризику, побудова теоретичної моделі є досить важливою, так як 

феномен інтуїції був у фокусі дослідження ще з філософських часів аж до 

сьогодення, мав різноманітні підходи до свого трактування та розглядався у 

взаємозв’язку з різними індивідуально-психологічними характеристиками. 

Для того, щоб розкрити цей феномен у контексті нашого дослідження, а 

також особливості його прояву в лікарській професії, нам потрібно з’ясувати 
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його сутність, місце в структурі особистості та зв’язок з іншими 

індивідуально-психологічними характеристиками.  

 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. 

Новікова, Т. Корнілова); гносеологічний – знання, яке лежить в основі 

інтуїції (Ф. Аквінський, У. Оккам, А. Кармін). 

  З огляду на мету нашого дослідження було розроблено теоретичну 

модель особливостей інтуїції залежно від схильності до ризику,  

представлена на  рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Психологічні особливості інтуїції особистості залежно від 

схильності до ризику 

Для проведення роботи та визначення вектору для дослідження 

необхідним є дослідити сутність інтуїції та механізми її функціонування. 
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Різні дослідники наголошують на різних сторонах інтуїтивного 

процесу. У психологічній літературі встановлено три основні підходи до 

даного питання: розуміння інтуїції як чогось несвідомого – чуттєвого           

(І. Кант, Л. Фейєрбах, К. Виговська, М. Назарчук) [42, 43, 58], розуміння 

інтуїції як чогось, що може бути поясненим – раціонального (Фалес, Лейбніц, 

І. Фіхте, Е. Гуссерль, К. Поппер, Л. Казмирик., В. Лазарєв) [60, 85, 166], 

розуміння інтуїції як комбінації першого та другого – чуттєвого та 

раціонального (М. Бунге, А. Ейнштейн, П. Копнін, П. Алєксєєв, А. Панін) [4, 

16, 121]. 

Саме концепція поєднання чуттєвого та раціонального є домінуючою 

серед психологів, в той час, коли однозначність чуттєвої чи раціональної 

інтуїції притаманна для філософської науки. Розглянемо це питання 

детальніше, звертаючись до авторів теорій. 

Звернемося для початку до інтуїції як чуттєвої форми, яка 

протиставляється розуму і мисленню, але зовсім не позбавлена його 

елементів. У теорії пізнання І. Канта інтуїтивне споглядання існує не як 

безпосереднє споглядання розуму, а як чуттєва інтуїція, апріорними формами 

якої є простір і час. Простір – апріорна форма зовнішнього чуттєвого 

споглядання, а час – апріорна форма внутрішнього чуттєвого споглядання 

[42].  

Наприклад, Л. Фейербах стверджував, що пізнання інтуїції – це 

таємниця, «зосереджена у чуттєвості». Інтуїція описується не як знання, а  як  

чуттєве споглядання, називаючи її «чуттєва інтуїція»: «...беззастережно 

безсумнівну, ясне, як сонце ... лише чуттєве», а тому сутність інтуїтивного 

пізнання і «... зосереджена в чуттєвості» [61]. 

У глибоку давнину, на зорі грецької філософії  такі елементи як квіти, 

море, повітря, вогонь ще сприймалися як чуттєві в іонійській школі (Фалес), 

але, починаючи з элейської школи (Парменид, Зенон), все чуттєве 

критикується. Така критика була притаманна філософії античності. Знання 

про інтуїцію вважалися помилковими, невизначеними, які не містили  чогось 
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корисного для пізнання.  Чуттєву інтуїцію відкидав  як ідеаліст Платон, (а в 

Новий час також Лейбніц),  так і деякі матеріалісти.  Наприклад, у Левкіппа, 

Демокріта – «відчуття помилкові», «наповнені пітьмою») [43]. 

Прослідковуємо, що особливості чуттєвого у пізнанні були досить 

дискурсивними протягом століть, але важливість розгляду даного феномену 

залишається необхідною у зв’язку з обраною проблематикою. 

Звернемося до інтуїції як інтелектуальної форми та її зв’язку із 

когнітивними процесами.  

На думку І. Фіхте [58], інтелектуальна інтуїція (інтелектуальне 

споглядання) – це здатність розуму, яка дозволяє прийти до свідомості 

безумовної необхідності продуктивної діяльності «Я».  

Згідно Е. Гуссерлю [28, 29], ідеація, або інтелектуальна інтуїція, є 

безпосереднє, «сутнісне бачення» феноменального в його власних межах. 

Рухатися до справжньої філософії треба, виходячи з речей і проблем, в 

атмосфері прямої інтуїції при феноменологічному осягненні сутності. 

К. Поппер [101] розглядає інтуїцію у зв'язку з логікою і зростанням 

наукового знання. Він стверджує, що інтелектуальна інтуїція супроводжує 

нас повсюди. Все ж, ми не можемо сліпо вірити в інтуїцію. Ми можемо 

прийти до неї шляхом численних сумнівів, багатьох перевірок та довгих 

пошуків, врезультаті можливої  критики, дискурсивного мислення, яке має 

великий вплив на розвиток нашої  інтуїції. 

Як бачимо, розгляд раціонального в інтуїтивному пізнанні є 

необхідною умовою для повного розуміння феномену. Спостерігаємо, що 

цей компонент у різних дослідників може називатися інтелектуальним, 

мисленнєвим, логічним. Незалежно від цього, неодмінною умовою для нього 

є раціональні процеси та операції, які лежать в основі. 

Коли поєднуються  дві  сфери – чуттєва та раціональна – народжується 

інтуїція. Цього не  заперечують і класики у своїх досліжденнях. А. Енштейн 

– відомий фізик-теоретик пише, що «інтуїція оголошується специфічним 

способом взаємодії чуттєвого і логічного пізнання (А. Ейнштейн). П. Копнін 
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стверджує, що «Інтуїція – це форма людського пізнання, що виражається в 

специфічному поєднанні чуттєвого і раціонального моментів» [40]. 

Як функціонує механізм, що так гармонійно поєднує чуттєве та 

раціональне, пояснюють П. Алексєєв, А. Панін [4]. Автори наголошують, де 

саме треба  шукати розгадку інтуїції – в  мисленнєвих процесах переходу від 

чуттєвих образів до понять та навпаки.  

Наступною концепцією, на яку опирається наше наукове дослідження, 

є розуміння інтуїції у М. Бунге. Вчений виділяє два види інтуїції, які є 

надзвичайно важливими для концепції нашого дослідження, а саме:  інтуїція  

інтелектуальна і чуттєва 

 М. Бунге виділяє такі форми чуттєвої інтуїції [16]: 

1. Інтуїція як сприйняття (виражається в процесі швидкого 

ототожнення предмета, явища або знака, ясне розуміння значення або знака, 

здатність до інтерпретації). 

2. Інтуїція як уява (здатність утворення метафор, творча уява). 

М. Бунге виділяє такі форми раціональної інтуїції: 

1. Інтуїція як розум (прискорений умовивід – стрімкий перехід від 

одних тверджень до інших, іноді з швидким проскакуванням окремих ланок; 

здатність до синтезу або узагальнене сприйняття; здоровий глузд – судження, 

засноване на повсякденному знанні і не спирається на спеціальні знання або 

методи, або що обмежується пройденими етапами наукового знання). 

2. Інтуїція як оцінка (вміння швидко і правильно оцінювати важливість 

і значення проблеми, правдоподібність теорії). 

Вищеперераховані ознаки за М. Бунге складають сутність інтуїції через 

когнітивні процеси, які є доступними для психологічного дослідження.  

Як бачимо, дослідники, розкриваючи специфіку інтуїтивного пізнання, 

по різному описують її складові, вибираючи різноманітну термінологію та 

узагальнюючи різні феномени та когнітивні процеси. Так чуттєва складова 

описується як емоційна, споглядаюча; раціональна – як інтелектуальна, 

логічна. Все ж основною ознакою інтуїтивного знання залишається 
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неусвідомленість, безпосередність, та раптовість отриманого знання. Ця 

думка, зокрема, прослідковується у роботах В. Асмуса [7], А. Налчаджяна 

[80], Я. Пономарьова [99, 100].  

Орієнтуючись на вищенаведені філософські концепції та на теорії, що 

мають сучасні дослідники, в основу  нашої роботи ми поклали уявлення про 

наявність чуттєвого та раціонального в інтуїтивному пізнанні.  

 У роботі дотримано комплексного підходу до дослідження інтуїції, що  

поєднує  в собі два інших підходи –  діяльнісний та феноменологічний. 

Представником діяльнісного підходу є М. Ярошевський [56], який розглядає 

інтуїцію як здатність досягнення істини, шляхом прямого її осягнення без 

обґрунтування за допомогою доведення. 

 М. Бунге [16] – представник феноменологічного підходу,  вказує на 

наявність в особистості двох видів інтуїції – чуттєвої та раціональної. Автор 

називає їх способами сприйняття та мислення, які доступні для 

психологічного дослідження.  

 Наведені вище підходи не суперечать один одному, а доповнюють їх. 

М. Бунге, погоджуючись із неусвідомленістю процесу інтуїції, звертається до 

глибинних механізмів її функціонування, розкриваючи феномен отримання 

знань, які лежать в основі того чи іншого виду інтуїції. 

 Базуючись на вищенаведені підходи, нами сформульовано робоче 

визначення інтуїції. Інтуїція – здатність отримання знання в умовах 

невизначеності без обґрунтування його доведення, в основі якої (здатності) 

лежить прискорений умовивід про сутність явища.    

 Вираженість інтуїції, її видів у специфічних умовах діяльності (в 

діяльності з підвищеною моральною відповідальністю та в умовах 

невизначеності) зумовлюється індивідуально-психологічними 

характеристиками особистості, включаючи схильність до ризику,  що 

проявляється в специфіці їх поєднання, визначаючи типологію прояву 

інтуїції. 
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 Водночас, практичний аспект використання інтуїції в процесі 

виконання діяльності потребує врахування психологічних характеристик 

особистості, що визначає особливості прояву інтуїції, функціонування її 

домінуючих видів. 

 Недостатньо дослідженим фактором, що визначає особливості інтуїції є 

індивідуально-психологічна схильність до ризику. Цей феномен дослідники 

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

Ю. Козелецький) [16, 43],  характерологічну рису (К.  Марбе, Т.  Корнілова,  

Є. Клімов) [58, 42]., сукупність особистісно-ситуаційних факторів (Є. Ільїн) 

[38, 42], рису особистості (О. Саннікова) [7]. Схильність до ризику трактують 

як фактор, що впливає на продуктивність діяльності. 

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

визначення ролі схильності особистості до ризику в специфічній діяльності, 

що обумовлює прояв типів. 

 Окрім дискусії науковців щодо розуміння сутності інтуїції в психології 

постає питання зв’язку інтуїції та її прояву в діяльності особистості. 

Досліджено, що особливо актуально дане питання постає в концепції 

успішної діяльності та підвищення продуктивності інтуїтивних  рішень що, 

зокрема, характерно для таких дослідників як Д. Майерс, Д. Канеман,            

I. Бенедиктів, О. Васильєв, В. Левицька, Н. Журавльова, Є. Іванченко,           

Г. Плеснер, А. Беар,  Д. Ранд [16, 58, 42, 43]. Розглядається дане питання, 

зазвичай, для підвищення продуктивності рішень менеджерами, 

управлінцями, та зменшення ризиків у діяльності, що представлено в працях 

таких науковців: П. Словик, А. Тверскі, В. Заболотна, О. Ілаєв,                      

Ю. Даниленко, С. Мусійчук, С. Сулейманова [40, 42, 43, 58]. 

 Особливо актуально питання використання інтуїції особистістю постає 

для тієї діяльності, що супроводжується підвищеною емоційною напругою, 

невизначеністю, перенасиченням інформації, лімітом часу для прийняття 

рішення. Всі зазначені фактори обмежують можливості для раціонального 
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прийняття рішення – оцінки та аналізу всіх необхідних елементів, щоб 

зробити рішення максимально ефективним.   

 Феномен інтуїції в роботі досліджено через призму провідної 

діяльності особистості. Концепцію такої діяльності було закладено               

Л. Виготським [77], який розглядав її як діяльність, при виконанні якої 

виникнуть і сформуються основні психічниі новоутворення людини на 

певному етапі особистісного розвитку. Дана концепція розкриває 

особливості провідної діяльності саме для дитячого віку, наголошуючи на 

ролі не біологічних, а суспільно-історичних законів у цьому процесі,  коли 

відбувається активний розвиток вищих психічних функцій.  

 Теорія провідної діяльності отримала розвиток в роботах О. Леонтьева  

[59]. Автор наголошує, що в провідній діяльності виникають як інші види 

діяльності, так і відбувається перебудова психічних процесів особистості 

(уваги, уяви, сприймання, мислення). Провідним видом діяльності 

вважається той, який обумовлює найбільші зміни у психіці, а не той, яким 

найбільше займається людина.    

 У своїй роботі ми дотримуємося концепції провідної діяльності           

Д. Ельконіна, який визначає її як вид діяльності, що є специфічним для 

кожного вікового періоду та визначає формування основних психологічних 

новоутворень людини, які забезпечують перехід до нової ланки провідної 

діяльності.  

 Згідно періодизації Д. Ельконіна [23], у проведеному дослідженні взяли 

участь особи, які належать до періоду юності та ранньої зрілості, а також 

особи середнього віку та пізньої зрілості. Кожен із вищезазначених періодів 

автор аналізує за трьома параметрами: соціальна ситуація розвитку, 

провідний тип діяльності, основні новоутворення періоду.  

 Орієнтуючись на періодизацію Д. Ельконіна [23], проаналізуємо осіб, 

які беруть участь у досліджуваних нами групах, враховуючи вищенаведені 

параметри.  
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 Особи періоду юності та ранньої зрілості провідною діяльністю мають 

саме навчальну, вони орієнтовані на засвоєння знань, умінь та навичок, вони 

формують своє професійне мислення, вибирають способи самореалізації.  

 Особи середнього віку та пізньої зрілості вже залучені у професійну 

діяльність. Все ж особи середнього віку її тільки починають, в той час коли 

особи пізньої зрілості досягли свого розквіту як особистісного, так і 

професійного.   

 Через складність практичного дослідження інтуїції, можливості її 

діагностики питання зв’язку інтуїції з індивідуально-психологічними 

характеристиками є недостатньо дослідженим. Все ж дослідники пов’язують 

її розвиток із елементами творчості, мрійливості та розвиненої уяви 

особистості (Є. Ільїн, В. Асмус та М. Бунге, А. Кармін) [7, 16, 38, 42]. 

 Попри велику кількість вище вказаної інформації, отримані знання 

носять швидше фрагментарний, «мозаїчний» характер, уявлення про дану 

сферу особистості недостатньо повні і систематизовані. У даний час існує 

досить мало досліджень, які б носили комплексний характер. Також, як ми 

вже зазначали раніше, розвиток інтуїції є важливою професійною якістю для 

багатьох спеціальностей, перш за все, для професій типу «людина-людина», 

що мають підвищену моральну відповідальність за життя і здоров’я людей. 

Відповідно, досить важливим постає дослідження даної характеристики для 

лікарської професії. У зв’язку з цим, необхідним постає дослідження інтуїції 

особистості  на вибірці, до якої входять представники лікарської професії, що 

відрізняються своєю провідною діяльністю, тобто наявність осіб залучених 

як у навчальну діяльність, так і професійну.  

Вважаємо, що дана проблематика є недостатньо вивченою і потребує 

подальших досліджень, оскільки отримані знання можуть бути корисними  

для роботи у багатьох сферах психологічної теорії та практики, а також 

дадуть основу для створення різного роду тренінгових програм для розвитку 

інтуїції майбутнім професіоналам. Дослідження має на меті зробити свій 
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внесок до вирішення окресленого вище кола питань, а саме встановити 

особливості інтуїції особистості залежно від схильності до ризику. 

 

 

 Висновки до першого розділу 

 Теоретичний аналіз феномену інтуїції дав змогу зрозуміти, що інтерес 

до дослідження даного феномену спостерігається, починаючи від античної 

епохи аж до сьогодення, змінюючи лише фокус уваги. В Античну епоху –  

раптове осяяння, споглядання (Платон, Арістотель), Середньовіччя – основа 

абстрактного або дискурсивного знання (Ф. Аквінський, У. Оккам), Новий 

Час – увага до раціональної сторони інтуїції (Б. Спіноза, Г. Лейбніц),          

XX століття – звернення інтуїція як елементу творчої діяльності, XXI – 

дослідження інтуїції як фактору, що впливає на продуктивність діяльності. 

  Різноманітність підходів до розуміння інтуїції у психологічній 

літературі супроводжується великою кількістю класифікацій інтуїції. Тут 

важливо розуміти критерії, які лежать в основі того чи іншого поділу: 

спрямованість суб’єкта (чуттєва,  інтелектуальна, містична) – М. Лоський,    

В. Асмус; прояв  інтуїції в зв’язку з проблемними ситуаціями (інтерпретація, 

утворення метафор, творче мислення) – М. Бунге; спрямованості  на предмет 

(об’єктивна, суб’єктивна) – М. Лоський; спрямованості на діяльність 

психічних процесів (інтуїція як сприймання, як  уява, як розум, як оцінка) – 

М. Бунге; спрямованості на професію (вчителя, слідчого, лікаря) – В. Цапок, 

Є. Федорова; творчою спрямованістю (наукова,  художня) – В. Ірина та        

А. Новіков; роль в науковому пізнанні (концептуальна, ейдетична) –              

І. Хорева, О. Панін; основа появи знання (інстинктивна реакція, 

диспозиційна інтуїція, перцептивна) – А. Кармін. 

  Варто зазначити, що поділ на види носить більше теоретичний 

характер, допомагаючи структурувати наукове знання про даний феномен. 

Для того, щоб мати змогу застосувати дані знання для практичної роботи і 

було прийнято рішення розробити методичний інструментарій до однієї із 
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вищенаведених класифікацій, спрямований на визначення домінуючого виду 

інтуїції особистості. 

 Одним із факторів, що визначає особливості інтуїції особистості – це 

індивідуально-психологічна схильність до ризику. Даний феномен різними 

дослідниками розглядається як поведінкова характеристика (Н. Коган,         

М. Уоллах, Ю. Козелецький), характерологічна риса (К. Марбе, Т. Корнілова, 

Є. Клімов), сукупність особистісно-ситуаційних факторів (Є. Ільїн).  

 У нашій роботі ми дотримуємося підходу О. Саннікової, де схильність 

до ризику розглядається як риса особистості, яка стійка в часі, стабільна, а не  

викликаний ситуативним впливом стан. Даний феномен пов’язується 

вищезгаданими науковцями як таким, що  впливає на продуктивність 

діяльності, тому дослідження його зв’язку з інтуїцією особистості становить 

особливий інтерес, зокрема, для лікарської професії, сама діяльність якої 

перевіряє людину на схильність до прояву цієї характеристики.   
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНТУЇЦІЇ ОСОБИСТОСТІ  ЗАЛЕЖНО ВІД СХИЛЬНОСТІ ДО 

РИЗИКУ 

 

У розділі описано організаційні засади дослідження психологічних 

особливостей інтуїції особистості залежно від схильності до ризику; 

обґрунтовано методичний інструментарій; охарактеризовано теоретичне 

підґрунтя дослідження; описано загальну процедуру планування та 

проведення емпіричної частини дослідження; висвітлено етапи розробки 

власного діагностичного інструментарію; обґрунтовано методи дослідження 

та репрезентативність вибірки. 

 

2.1. Планування та етапи проведення емпіричного дослідження  

 Проведення дослідження особливостей інтуїції в ситуаціях ризику 

включало в себе характеристику теоретичного підґрунтя дослідження 

наукової проблеми, опис загальної процедури планування та проведення 

емпіричного дослідження, включно з емпіричною частиною. 

 Теоретичне підґрунтя дослідження наукової проблеми. 

  Емпіричне дослідження проводилося відповідно до потреб, що постали 

в сучасному суспільстві. З високою інтенсивністю життя, насиченістю 

інформаційного простору, в якому перебуває людина, виникає потреба 

пошуку шляхів для підвищення її продуктивності. Особливо гостро питання 

постає у професіях підвищеної відповідальності, де від кожного рішення 

може залежати здоров’я та благополуччя інших. Саме тому виникає потреба 

у відкритті та дослідженні феноменів, які не є безпосередніми для наочного 

спостереження чи очевидними для сприйняття. Постає проблема пошуку 

прихованих резервів особистості та їх освоєння. Таким феноменом і є 

інтуїція. Лише ґрунтовно вивчивши та розкривши її специфіку, взаємозв’язок 



77 

 

з іншими індивідуально-психологічними характеристиками, ми зможемо 

продуктивно її використовувати, навчитися керувати нею. 

 Для глибинного розуміння обраної теми дослідження було проведено 

аналіз літератури та її теоретична обробка. Використовувалися джерела як 

сучасних авторів (Д. Майєрс, В. Ірина та А. Новіков), так і класиків у 

дослідженні обраного питання (Б. Спіноза та  Г. Лейбніц, А. Брегсон,            

М. Бунге). Оскільки, питання феномену інтуїції досліджувалося у 

взаємозв’язку із схильністю до ризику, то проводився теоретичний аналіз і 

цієї суміжної категорії, за підхід  взято положення О. Саннікової, де 

схильність до ризику є індивідуально-психологічною характеристикою 

особистості. Дослідження проблеми відбувалося із врахуванням ставлення до 

феномену інтуїції у різні періоди та епохи та анлізуючи історичний контекст. 

До уваги взято різні підходи до розуміння інтуїції – психологічний та 

філософський. 

 I. Організаційний етап. 

  На цьому етапі відбувалося планування дослідження: формулювали 

мету, відповідно до якої ставили задачі. Пізніше підбирали респондентів, які 

і виступили учасниками дослідження. Їх поділ на групи відбувався в 

залежності від провідної діяльності – навчальної (студенти), та професійної 

(лікарі). У подальшому здійснювали підбір методик, які б відповідали темі 

обраного дослідження, його меті та могли в повній мірі сприяти 

об’єктивному збору матеріалу, дати надійні та валідні результати. Було 

вирішено використани набір методик, які відображають та задовольняють 

цілі нашого дослідження: 

 інтуїції –  «Опитувальник інтуїтивного стилю С. Епстайна», авторський 

опитувальник «Домінуючий вид інтуїції особистості»; 

 схильності до ризику –  «Діагностика рівня особистісної схильності до 

ризику (PSK Шуберта)» ; 

 особливостей особистості –  «Методика багатофакторного дослідження 

особистості Р. Кеттелла (16PF)», «Тест-опитувальник Г. Айзенка 
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(ЕРІ)»); копінг-стратегії «Мельбурнський опитувальник прийняття 

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

 II. Емпіричний етап. 

На цьому етапі відбувався збір емпіричних даних даних. На ньому 

відбувалося безпосереднє опитування респондентів за допомогою обраних 

методик для визначення необхідних особистісних характеристик. Уважно 

ознайомившись з інструкцією, респонденти мали відповісти на 

запропоновані питання, заповнивши у письмовій формі бланки відповідей.  

 Частина респондентів проходила методики в електронній формі, яка 

була зроблена за допомогою програми google.docs. Дана форма сприяла 

зручності у заповненні, зробила можливим максимально об’єктивний збір 

даних. Респонденти не могли пропустити жодного запитання без відповіді на 

нього. Дослідження було спрямоване на виявлення середньогрупових даних, 

саме тому проходило в анонімній формі в обох випадках (письмовому та 

електронному), не викликаючи упередженого ставлення та підозр. Це 

дозволило зібрати достовірний матеріал, оскільки респонденти відповідали 

більш щиро. 

 На етапі збору даних ми зіткнулися із відсутністю методичного 

інструментарію для виміру домінуючого виду інтуїції – чуттєвої чи 

раціональної, тому на етапі планування однією із задач стала розробка такої 

психодіагностичної методики, що і було зроблено в подальшому.  

 Цінність розробленої психодіагностичної методики  у появі ще одного 

інструменту для практичного дослідження феномену інтуїції. Опитувальник 

можна використовувати для визначення домінуючого виду інтуїції як 

практичним психологам, так і особистостям з метою самопізнання та 

саморозвитку. 

         III. Етап обробки даних. 

Обробка даних проводилася за допомогою статистичного пакету  SPSS. 

Серед математичних аналізів було проведено кореляційний, порівняльний, 

регресійний та кластерний аналізи. Кожний метод обирався відповідно до 
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задач дослідження, також  перед використанням кожного проводилася 

перевірка даних на доцільність його застосування.  

  Враховуючи отримані результати, розроблено рекомендації щодо 

розвитку чуттєвої та раціональної видів інтуїції, які містять у собі два блоки: 

інформаційний та практичний. 

 IV. Інтерпретаційний етап. 

 Відповідно до поставлених задач формулювали висновки, які і є 

підсумком проведеної роботи. Потім зазначали про подальші плани роботи в 

цьому напрямку та визначили перспективи дослідження, оскільки обрана 

тема є досить цікавою та має достатньо матеріалу для подальшого 

опрацювання. 

 Отже, всі проведені етапи є важливими для даного емпіричного 

дослідження і відіграють  роль у достовірності отриманих результатів та 

досягненні встановленої мети. Точне дотримання всіх правил проведення 

емпіричного дослідження допоможе уникнути отримання недостовірних 

даних та формулювання хибних висновків та прогнозів. 

 

 

2.2. Характеристика методичного інструментарію 

 Для встановлення змістового наповнення та емпіричного 

обґрунтування психологічних аспектів дослідження, було використано 

психодіагностичний комплекс, що складався з шести методик, відбір яких 

здійснювався у відповідності з поставленими цілями нашого дослідження. 

          А) Опитувальник інтуїтивного стилю С. Епстайна. 

Психодіагностична методика  вимірює ступінь розвитку інтуїції та її 

використання (адаптована Т. Корніловою, С. Корніловим, 2013). Для 

дослідження було використано оновлений другий варіант (додаток А). 

Інтуїтивний пізнавальний стиль розуміється С. Епстайном як стійке 

віддання  переваги спиратися на інтуїтивне пізнання в якості основи для  

прийняття рішень і дій. На відміну від традиції розглядати когнітивні стилі 
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як біполярні конструкти, С. Епстайн припускає, що інтуїтивний пізнавальний 

стиль є унімодальним, незалежним виміром стильових особливостей людини 

і не пов'язаний з аналітичним стилем.  

Для правильної змістовної інтерпретації отриманих результатів, 

необхідно врахувати ті індивідуально-псхологічні особливості, які було 

отримано при адаптації методики. 

Встановлено, що статеві відмінності в схильності покладатися на 

інтуїцію перебільшені, оскільки статистично значущих відмінностей між 

чоловіками і жінками по вираженості інтуїтивного пізнавального стилю на 

російськомовній вибірці виявлено не було. У той же час було встановлено 

значимість фактора освіти у визначенні ступеня вираженості інтуїтивного 

пізнавального стилю. Інтуїтивна здатність також виявилася не пов’язаною із 

раціональністю, вимірюваною як спрямованість на збір інформації. 

 Даний результат узгоджується з теоретичними уявленнями і 

емпіричними результатами робіт, в яких демонструється незалежність 

інтуїтивного і аналітичного пізнавальних стилів. При цьому інтуїтивна 

здатність була пов'язана з готовністю до ризику. Таким чином, більш 

виражена особистісна готовність до ризику, з якою пов'язане вміння 

покладатися на свій потенціал в ситуації невизначеності, сприяє тому, що в 

проблемному випадку досліджувані з високими індексами особистісного 

ризику більшою мірою готові використовувати стратегії знаходження 

рішення, що включають розгляд власних інтуїтивних вражень. Вони не 

мають доказів  правильності і приймають їх за основу власних виборів і дій. 

Раціональність, як послідовний збір інформації, може проявлятися у цих осіб 

на різних рівнях. 

Опитувальник є валідизованим психометричним  інструментом для 

вимірювання віддання переваги особистості використання чи 

невикористання інтуїції в ситуації вибору і рекомендується для використання 

у професійному відборі, психологічному консультуванні і психологічних 

дослідженнях. 
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Оскільки, в нашому дослідженні особливості  інтуїції розкриваються у 

зв’язку зі схильністю до ризику та професійними особливостями (для групи 

лікарів) обраний методичний інструментарій є максимально підходящим для 

поставлених цілей.   

Б) «Методика багатофакторного дослідження особистості  Р. Кеттелла 

(16PF – опитувальник)». 

Опитувальник розроблено американським психологом Раймондом 

Бернардом Кеттеллом (додаток Б).  

Даний опитувальник було обрано, оскільки він становить собою 

багатовимірну методику, що оцінює ряд індивідуально-психологічних 

властивостей особистості, розкриваючи особистісні характеристики 

максимально комплексно. Здійснюється це за рахунок того, що в основі 

даного опитувальника знаходиться «теорія особистісних рис», згідно якої 

особистість являє собою сукупність поєднання різних елементів, які є 

стійкими, стабільними та взаємопов’язаними (властивості, риси), які задають 

вектор поведінки особистості.  Опитувальник базується на описі структури 

людини, показує особистісні проблеми та допомагає у пошуці механізмів 

корекції для вирішення певних особистісних проблем. 

У роботі використано медоку, яка пройшла адаптацію, виконану          

А. Шмельовим (варіант С),  який рекомендовано використовувати для 

групового тестування, як і передбачено в нашому дослідженні. 

Даний опитувальник є шістнадцятифакторним і містить наступні 

шкали: замкненість – комунікабельність, інтелект, емоційна нестійкість – 

емоційна стійкість, покірність – домінантність, стриманість – експресивність, 

піддаваність почуттям – висока нормативність поведінки, боязкість – 

сміливість, жорсткість – чутливість, довірливість – підозрілість, практичність 

– розвинута уява, прямолінійність – дипломатичність, впевненість у собі – 

тривожність, консерватизм – радикалізм, конформізм – нонконформізм, 

низький самоконтроль – високий самоконтроль, розслабленість – 

напруженість.  
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У проведеному дослідженні кожна зі шкал аналізувалася окремо, 

комплексне (факторне) співвідношення не враховувалося. Вплив 

вищенаведених характеристик вивчався окремо для кожної групи, що дало 

змогу встановити та порівняти різницю у вираженості впливу для групи 

студентів та для групи лікарів. 

Дана методика забезпечила виявлення таких індивідуально-

психологічних  властивостей досліджуваних як емоційні, інтелектуальні, 

комунікативні, регуляторні, а також сприяла розкриттю особливостей інтуїції 

та взаємозв’язку з ними.  

В) Мельбурнський опитувальник прийняття рішень.           

Мельбурнський опитувальник прийняття рішень (скор. МОПР, англ. 

Melbourne decision making questionnaire, скор. MDMQ) – це особистісний 

опитувальник, спрямований на діагностику індивідуального стилю прийняття 

рішень (додаток В).  

У роботі використано варіант, що є результатом апробації  

опитувальника Фліндерса (Flinders 'Decision Making Questionnaire, DMQ, 

адаптований російською мовою Т. Корніловою [31]. 

Доцільність застосування даної методики зумовлена тим, що інтуїція в 

професії лікаря часто використовується особистістю в умовах нетипових, 

коли недостатньо інформації для прийняття логічного рішення, а час 

лімітований.  

Обрана нами для дослідження методика дозволяє розкрити особливості 

прийняття рішення людини в умовах вибору, демонструючи домінуючий 

копінг, що використовується людиною в певних ситуаціях. 

 Дослідження психологів про прийняття рішення людиною в умовах 

невизначеності включають як аналіз когнітивних складових, так і 

особистісних аспектів регуляції її виборів, на основі чого і побудовані шкали 

даного опитувальника.  
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 Розуміння основних концептів, що лежать в основі методики сприяє 

якісній інтерпретації отриманих за допомогою неї результатів. Такими 

концептами є наступні: 

 1. Мультиплікативна модель прийняття рішення особистістю, яка 

містить в три основних «осі» оцінювання рішень, в залежності від того, як 

людина проявить себе в: 

- інтелектуальному орієнтуванні; 

- особистісних властивостях; 

- вираженості новоутворень, що характеризують рівень рішень або 

виборів, з боку вкладів інтелектуально-особистісних зусиль. 

 2. Теорія конфлікту Дженіс і Манна, в якій ідеться про те, що три 

умови визначають опору людини на той чи інший копінг в стресовій ситуації 

при прийнятті рішень: 

- обізнаність про серйозні ризики, пов'язані з бажаними 

альтернативами; 

- надія знайти кращу альтернативу; 

- віра в те, що людина має в своєму розпорядженні достатню 

кількість часу для пошуку і зважування альтернатив. 

 3. Розуміння особистості, яка приймає рішення, як суб'єкта, що 

знаходиться в ситуації психологічного стресу, та яка намагається впоратися з 

мотиваційними та емоційними «силами», конфліктуючими в регуляції 

вибору. Пильність, яка виступає основною стильовою характеристикою 

людини як особи, яка приймає рішення, пов'язана з когнітивною складністю, 

потребою в пізнанні і толерантністю до невизначеності (ambiguity). 

При англомовній апробації моделі та розробці Мельбурнского 

опитувальника прийняття рішень було виділено чотири латентні змінні, або 

фактори, які лежать в основі методики: пильність (Vigilance), уникнення 

(Back-Passing), прокрастинація (Procrastination) і надпильність (рос. варіант 

«сверхбдительность») (Hypervigilance). Кожна зі шкал інтерпретується 
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змістовно, а також може класифікуватися як така, що належить до 

«продуктивного копінгу» чи «не продуктивного». 

Властивість пильність (Vigilance) являє собою продуктивний копінг, 

негативно пов'язана з толерантністю до невизначеності і позитивно – з 

інтолерантністю до невизначеності, раціональністю та рефлексивністю. Вона 

передбачає в критичних ситуаціях розуміння своїх емоцій. Такі особистості 

характеризуються високим емоційним інтелектом. Основна стильова 

характеристика людини як особистості, що приймає рішення, пов’язані з 

когнітивною складністю, потребою в пізнанні і толерантністю до 

невизначеності. Уточнення цілей і завдань, рішення, розгляд альтернатив 

пов'язані з пошуком інформації, асиміляцією її «без забобонів» і оцінки перед 

вибором. 

Наступні три копінги являються непродуктивними, тобто такими, що 

ускладнюють прийняття рішення чи роблять його неефективним. 

 Високі показники за шкалою уникнення (Back-Passing) вказують на те, 

що особистість намагається уникати самостійного прийняття рішення, 

перекладаючи відповідальність на когось іншого. Можлива нею також 

ірраціоналізація сумнівних альтернатив, щоб не діяти, залишаючи прийняття 

рішення іншим людям. 

 Прокрастинація (Procrastination) – вказує настільки особистість схильна 

відкладати в часі прийняття рішення, ухиляється від виконання 

зобов’язань.  Часто подібний стан стає механізмом боротьби з тривогою, 

занепокоєнням, коли індивід переживає про те, що не впорається із 

ситуацією яка виникла, або не зуміє виконати певне завдання.  

 Надпильність (Hypervigilance) – свідчить на невиправдане «метання» 

між різними альтернативами, імпульсивне прийняття рішення, яке обіцяє 

позбавлення від ситуації; в екстремальних формах – «паніка» у виборі між 

кількома альтернативами. Характеризується підвищеною емоційністю 

особистості. 



85 

 

У проведених дослідженнях з використанням даної методики 

говориться про готовність особистості до ризику як один з аспектів 

прийняття невизначеності, яка негативно пов'язана з усіма шкалами 

опитувальника. 

Вибраний для дослідження Мельбурнський опитувальник прийняття 

рішення корисний для нас через свою спрямованість на діагностику 

особистості в ситуаціях невизначеності, а також тим, що дозволяє вийти на 

проблему ефективності особистості, розкриваючи як продуктивні, так і 

непродуктивні копінг-стратегії, залишаючись досить зручним у використанні 

завдяки своїй структурі.  

Г) Діагностика рівня особистісної схильності до ризику (PSK 

Шуберта). 

Дана методика досить успішно оцінює ступінь схильності до ризику 

особистисті (додаток Г).  Схильність особистості до ризику розглядається як 

індивідуальна характеристика. Ризик – це дія, яка виконана при умові  

невизначеності, звичайно ж, із  сподіванням на кращий результат. Ризик – це 

і небезпека. Діагностика дозволяє скласти оцінку поведінки  людини, її 

реакцій в різних ситуаціях: просто невизначеності,  великої небезпеки, при  

порушенні норм чи правил, встановлених суспільством. 

Обрана методика є доцільною для використання в нашому дослідженні, 

оскільки особистість рохглядається у зв’язку з професією лікаря, які  досить 

часто працюють в умовах ризику чи емоційно напружених ситуаціях. Саме 

ця методика є рекомендованою для підбору кадрів для роботи,  пов'язаної з 

ризиком – це і  військові, і працівники в надзвичайних ситуаціях, і керуючі.  

Сама методика являє собою опитувальник, який складається із 25 

запитань та розділяє досліджуваних згідно рівнів, які будуть вказувати на 

приналежність особистості до однієї з груп: 

- занадто обережні; 

- середня  схильність до ризику; 

- особистість, схильна до ризику. 
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 Попередні дослідження, проведені за допомогою даної методики, 

показали наступні результати, які доцільно враховувати при виборі методики 

для проведення дослідження інтуїції особистості залежно від схильності до 

ризику:  

• на ризик впливають вікові особливості. Чим старша людина, тим 

менша  готовність до ризику; 

• набутий досвід зменшує готовність до ризику. Недосвідчені готові 

ризикувати більше; 

• різна  готовність до ризику  у жінок та  чоловіків; 

• професія впливає на готовність до ризику: у тих, хто займається 

професійною діяльністю вона вища, ніж у студентів; 

• людина, що має внутрішній  конфлікт, більш  ризикова; 

• особа, що має низьку мотивацію для захисту від невдач, готова 

ризикувати більше; 

•  більше допущено помилок – більша готовність до  ризику; 

•  групові очікування – ще одне джерело готовності  до ризику. Коли в 

небезпеці група чи колектив – готовність до ризику вища, ніж в однії 

людини. 

Дана методика відповідає цілям нашого дослідження, оскільки 

дозволяє виміряти кількісно індивідуальну схильність до ризику. Отримані за 

допомогою нею результати лягли в основу поділу особистостей на групи, 

залежно від їх схильності до ризику.  

Д) «Тест-опитувальник Г. Айзенка». 

У дослідженні інтуїції особистості залежно від схильності до ризику, 

даний опитувальник було використано для того, щоб оцінити 

симптомокомплекс інтроверсії-екстраверсії та нейротизму (емоційної 

стабільності/нестабільності) особистості (додаток Д).  

Оскільки, в основу своєї  методики  Г. Айзенк взяв  вищу нервову 

діяльність,  за допомогою якої можна поділити людей, зважаючи на типи 

особистості,  за допомогою даної методики можемо прослідкувати вроджені 
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характеристики, які притаманні для особистостей з різних груп – студентів та 

лікарів, а також схильних та не схильних до ризику особистостей.  

Г. Айзенк визначив два типи вищої нервової діяльності, які можеть 

бути характериними для особистості. Один з вищенаведених типів – 

біполярний. Він вміщує в себе психологічну характеристику індивідума та 

відповідає за орієнтацію людини на зовнішній (екстраверсія), або на 

внутрішній світ (інтроверсія). Відомо, що екстраверти дуже емоційні, 

імпульсивні, вони гарні друзі, люблять спілкуватися, товариські. Їх поведінка 

в суспільстві гнучка; вони ініціативні, але не наполегливі, мають високу 

соціальну пристосованість. Інтроверти ж сконцентровані на суб’єктивному 

або внутрішньому і їм, навпаки, властиві  замкнутість, труднощі при 

соціальній адаптації та спілкуванні; соціальна пасивність. Але при цьому 

інтроверти дуже наполегливі,вміють аналізувати. 

Другий тип вищої нервової діяльності – нейротизм. Цей стан   

характеризується емоційною стійкістю, тривожністю,  рівнем самоповаги. 

Фактор цей також біполярний. З одного боку, маємо людей стійких, зрілих, 

прекрасно адаптованих, а з іншого - знервованих. нестійких  і погано 

адаптованих. Хоча основна  частина людей розташовуються  ближче до 

середини (згідно нормальному розподілу). 

 У дослідженні було враховано характеристики, що є біполярними, та 

перевірено їх прямий вплив на інтуїцію осбистості. Перетин біполярних 

характеристик, що характеризує віднесення людини до одного з чотирьох 

типів темпераменту (меланхолік, холерик, сангвінік, флегматик) вказує на 

представленість досліджуваних груп, домінування тих чи інших типів у 

кожній з них.  

За допомогою даної методики є можливість визначити особливості 

особистостей на рівні індивіда, які взяли участь у дослідженні та краще 

зрозуміти як ці характеристики так і  їх зв’язок з інтуїцією особистості. 
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 Отже, обраний методичний інструментарій повністю відповідає цілям 

нашого дослідження та дозволяє зібрати максимально достовірні дані. 

  

 

 2.3. Процедура та особливості конструювання методики, 

спрямованої на вимірювання домінуючого виду інтуїції особистості 

 2.3.1. Теоретичне обґрунтування конструювання методики 

домінуючого виду інтуїції особистості 

 Поняття «інтуїції» довгий час було проблемною категорією, 

починаючи з філософської науки. У  психології не існує одностайної думки 

стосовно змістового наповнення цього феномену, джерел виникнення, 

якісної типології та повного спектру впливу на психічну сферу особистості. 

Це спричинило розробку досить різноманітної системи її класифікації, в 

контексті різних психологічних шкіл та підходів, які не повністю 

розкривають функціональне наповнення поняття, відштовхуючись тільки від 

однієї базової характеристики. 

 Складність практичної взаємодії з феноменом інтуїції, через 

неочевидність механізмів її функціонування, та різноманітності підходів до 

розуміння привели до наявності досить збіднілого кола методичного 

інструментарію для роботи із даним феноменом, що, в свою чергу, блокує 

подальші психологічні наукові дослідження, незважаючи на актуальні 

запити, які стоять зараз у суспільстві.  

 Серед усього різноманіття підходів до даного феномену, найбільш 

доцільним і важливим з точки зору внеску в розуміння феномену інтуїції, є 

звернення до розуміння, яким чином отримується в людини інтуїтивне 

знання, а значить, звернення до механізмів інтуїції.  

 Лише звертаючись до механізмів інтуїції як до глибинних структур, що 

визначають, яким саме буде інтуїтивне знання, ми зможемо задовольнити 

запит, що зараз гостро стоїть перед психологами-практиками: як зробити 
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інтуїцію максимально розвиненою, а інтуїтивне рішення максимально 

вірними. 

 Аналізуючи наявні підходи, можемо виділити дві тенденції в розумінні 

механізмів інтуїції: чуттєвого та раціонального. 

  Як чуттєве споглядання її розглядали в іонійській школі (Фалес), 

егейській школі (Парменид, Зенон, Л. Фейербах). Про чуттєве в інтуїції 

свідчить її трактування як «смутне напівсвідоме передчуття», «особливе 

чуття», «фантазія». 

 Співставлення інтуїції із раціональним зустрічається в роботах 

Декарта, Спінози, Лейбніца, Фіхте, Гуссерль, Поппер. 

 Про поєднання чуттєвих та раціональних елементів в інтуїції говорять 

такі дослідники як П. Алєксєєв, А.Ф Панін. 

 Однією із теорій, що є досить прикладною для роботи з феноменом 

інтуїції та вносить ясність у ті глибинні механізми, які лежать в її основі – є 

теорія розроблена М. Бунге. Він говорить про два види інтуїції, які є в 

особистості, залежно від механізму отримання інтуїтивного знання.  

 Чуттєва інтуїція, за класифікацією М. Бунге, має такі форми: 

1. Інтуїція як сприйняття (коли в процесі сприйняття  ми можемо 

швидко ототожнити предмет, явище або знак, чітко і ясно розуміємо 

значення знаків, символів). 

2. Інтуїція як уява (на рівні почуттів, емоцій, вміння  творити метафори, 

здатність творчо мислити). 

      Є ще інтелектуальна інтуїція, яку М. Бунге класифікує так: 

1. Інтуїція як розум (прискорений умовивід – маємо  стрімко вміти 

переходити від одних тверджень до інших, іноді  навіть через окремі ланки; 

вміння синтезувати та узагальнювати сприйняття; здоровий глузд – 

судження, засноване на  знаннях, які ми добре пам’ятаємо і для цього не  

обов’язково користуватися спеціальними  знаннями . 
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2. Інтуїція як оцінка (вказує на необхідність правильно оцінювати 

проблеми, розуміти їх важливість і значення проблеми, правдоподібність 

теорії) [10]. 

 Вищенаведена теорія є досить наочною для розуміння та дає простір 

для практичної взаємодії з феноменом інтуїції, оскільки досить чітко 

розкриває передумови її виникнення.  

Саме тому на базі теорії М. Бунге розроблено опитувальник, в основу 

якого за критерій покладено таку характеристику як походження 

інтуїтивного знання.  

 Мета опитувальника – визначити домінуючий вид інтуїції особистості 

в залежності від того, яким способом дане знання було отримане. 

 Проходження опитувальника допоможе визначити, до якої сфери 

особистості звертається людина при прийнятті інтуїтивних рішень, на основі 

чого ці рішення виникають. Отримані відповіді будуть належати до однієї із 

двох наявних у методиці шкал: чуттєвої інтуїції або раціональної інтуїції. 

Кожна зі шкал диференціюється на 3 рівні вираженості: високий, середній та 

низький. Розглянемо детальніше, про що свідчать ці шкали. 

 Чуттєва інтуїція. 

 Високі показники за даною шкалою свідчать, що особистість приймає 

рішення на основі чуттєвих образів, отриманих при безпосередньому впливі 

предметів та явищ дійсності на органи чуття (зір, слух, нюх, дотик, смак). В 

основі інтуїції особистості знаходиться процес сприймання, завдяки якому 

людина через минулий досвід здатна швидко ототожнювати те, що було у її 

досвіді  раніше (такі люди легко впізнають обличчя, розгадують ребуси).  

У життєвих ситуаціях їх інтуїція діє на основі несвідомого співставлення 

нової ситуації із попередньою, свідками чи учасниками якої вони були. Цей 

досвід і допомагає їм інтерпретувати якісно нову ситуацію та приймати 

правильні рішення. Такі особистості мають досить розвинену творчу уяву, 

яка й допомагає  їм вийти за рамки заданої ситуації та інтегрувати минулий 
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досвід. Вони на несвідомому рівні вміють швидко знайти навіть часткові 

подібності у досить різних між собою об’єктів. 

 Раціональна інтуїція. 

 Високі показники за даною шкалою свідчать про здатність особистості 

приймати інтуїтивні рішення, орієнтуючись не на наявні докази, а вникаючи 

в сутність проблеми чи ситуації в якій людина опинилася. Здійснюється це за 

рахунок пришвидшеного перебігу в особистості окремих розумових 

процесів, зокрема мислення. У цьому психічному процесі при інтуїтивному 

пізнанні можуть бути відсутні окремі ланки (загалом, у структурі мислення 

виділяють такі логічні операції як  порівняння, аналіз, синтез, абстракція, 

узагальнення, конкретизація). Упускатися можуть не тільки ланки мислення, 

оскільки, така людина схильна приймати рішення за рахунок швидких 

висновків, які здійснює на основі переходу від одних тверджень до інших, 

частина яких може теж нівелюватися.  

 Особистість із домінуючою раціональною інтуїцією є досить 

проникливою – вміє швидко і правильно оцінити важливість проблеми та 

оцінити способи її вирішення. Вона має  те, що називають «холодний розум», 

та є досить інтелектуальною.  

 Співвідношення вираженості інтуїції кожної зі шкал в особистості 

може бути різним, так як не існує чистої типології у повному її вираженні. 

Вищенаведені два види інтуїції гармонійно комбінуються, що  призводить до 

утворення різних профілів особистості. 

  

 

 2.3.2. Процедура розробки методики домінуючого виду інтуїції 

особистості 

 За структурою розроблений нами опитувальник у кінцевому його 

вигляді та вже в повній готовності для подальшого використання в 

психологічних дослідженнях складається з двох шкал: чуттєвої інтуїції та 

раціональної інтуїції.  Кожна зі шкал визначає спосіб, яким інтуїтивне знання 
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було отримане, а значить, визначає домінуючий  вид інтуїції особистості. 

Опитувальник містить 25 питань, серед них 14 належать до шкали «чуттєва 

інтуїція», та 11 питань до шкали «раціональна інтуїція». Опитувальник 

містить в собі прямі та обернені твердження, побудовані за дихотомічним 

типом (твердження з альтернативним вибором), що є досить простим для 

розуміння, легким та зручним для обрахунку. Перша шкала «чуттєва 

інтуїція» містить в собі чотири зворотніх запитання, а шкала номер два 

«раціональна інуїція» - два зворотніх запитання (додаток Е). 

 До того часу, коли методика набула оригінального її теперішнього 

вигляду, вона пройшла складний процес її розробки, з урахуванням процедур 

валідності та надійності. 

 Для проведення пілотажного дослідження було розроблено 41 

твердження, які більш детально представлені в табл. 2.1.  

Таблиця  2.1 

 Шкали методики спрямованої на визначення домінуючого виду 

інтуїції особистості 

Чуттєва інтуїція Раціональна інтуїція 

Прямі запитання 

1. Мені подобається вигадувати 

фантастичних персонажів. 

2. Я легко відчуваю емоційний стан інших 

людей. 

3. Мені подобається фантазувати. 

4. У грі крокодил я чудово відгадую. 

5. Я завжди уявляю події, коли слухаю 

чиюсь розповідь. 

6. Навіть без прогнозу я можу 

передбачити зміну погоди. 

7. Я знаходжу неординарні шляхи 

розв’язання проблем 

6. Найкращі ідеї мені приходять раптово 

27. Знання має цінність тільки тоді, коли 

використовується на практиці 

28. Вважаю, що філософія необхідна 

наука для професіонала 

29. Я, зазвичай, знаю, чим закінчиться 

інтригуючий фільм. 

30. У моїй голові завжди багато думок 

одночасно 

31. У проблемних ситуаціях я швидко 

знаходжу правильне рішення. 

32. Я часто намагаюся прослідкувати  
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Продовження табл. 2.1 

Чуттєва інтуїція Раціональна інтуїція 

Прямі запитання 

8. Я часто можу назвати себе мрійником 

9. Я часто передбачаю майбутні події. 

10. Мені подобається розгадувати ребуси. 

11. Для кращого запам’ятовування я 

використовую символічні малюнки. 

12. Друзі говорять, що я творча людина. 

14. Для того щоб відпочити, я думками 

переношу себе в приємне місце 

15. У школі я легко запам’ятовував (-ла) 

фізичні формули. 

16. Мені подобається читати різноманітні 

креслення та схеми. 

17. При виконанні роботи мені важливіше 

бачити загальну ціль, ніж індивідуальну 

ланцюг подій, що привів до ситуації 

33. Для кращого запам’ятовування я 

ділю об’єкти на групи 

34. Найкращий спосіб дізнатися - це 

перевірити на власному досвіді 

35. При виконанні поставленого 

завдання я швидше дію за обставинами, ніж 

планую 

36. Після перегляду фільму я люблю 

обговорювати інші варіанти розвитку 

сюжету.  

37. При новому знайомстві швидко 

розумію, чи станемо ми друзями 

38. У житті я, зазвичай, керуюся 

принципом «сім раз відмір, а раз відріж» 

39. Довіри заслуговують лише ті речі, 

які я бачила на власні очі 

Зворотні запитання 

18. Можу сказати, що маю недостатньо 

розвинену уяву. 

19. Мені складно передбачити 

наближення небезпеки 

20. Мені важко впізнати обличчя людини, 

з якою раніше зустрічався 

21. Для запам’ятовування я рідко 

користуюся асоціаціями 

22. Я рідко уявляю образи героїв книги, 

коли читаю 

23. Я віддаю перевагу документальному 

фільму, ніж фантастичному 

24. Мені важко орієнтуватися  в 

незнайомій місцевості 

25. Мені важко рахувати в умі 

40. Мені важко пояснити причини 

поведінки інших людей 

41. Після прийняття рішення я рідко 

прокручую в голові різні варіанти розвитку 

подій 
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 Методика складається з 25 запитань, що припали на шкалу чуттєвої 

інтуїції (містить 8 зворотніх запитань), та 16 запитань, що припали на шкалу 

раціональної інтуїції (містить 2 зворотніх запитання). Всі запитання у своїх 

формулюваннях  передбачають відповідь «Так», «Ні».  

 Біполярний тип питань було використано для спрощення процедури 

проходження методики, так як передбачається, що даний інструментарій, 

буде використовуватися у комплексі з іншими батареями тестів та сприятиме 

уникненню перевтоми респондентів, а значить отримання максимально 

достовірних відповідей. Така шкала дозволяє отримати максимально 

однозначні відповіді на чітко поставлені запитання, що вирішує проблему їх 

суб’єктивної інтерпретації при обробці.  

 Для проведення пілотажного дослідження було обрано 

репрезентативну вибірку у складі 260 чоловік, яка включала в себе 

представників як чоловічої, так і жіночої статі, віком від 17 до 59 років, 

різного соціального статусу та професії. Це дало змогу максимально 

об’єктивно вивчити даний феномен та в майбутньому зробити можливим 

поширення результатів на генеральну сукупність.   

 Обраний віковий проміжок, згідно класифікації Е. Еріксона, належить 

до ранньої дорослості. В.Квінн називає його ранньою зрілістю. У період із 

17–20 років особистість здійснює своє самовизначення у професії, своїх 

цінностях. Наступний період свого життя до 30 років особистість шукає себе 

у професії та облаштовує особисте сімейне життя. Третя фаза до 40–45 років 

вважається апогеєм життя, людина тверезо і реалістично  оцінює свою 

життєву ситуацію. 

 Як бачимо, в обраний нами віковий період потрапляють особистості з 

досить різними особистісними характеристиками та життєвою ситуацією в 

силу саме свого віку, але що у них є спільного, то це максимальна 

насиченість подіями даного життєвого проміжку.  Наш вибір пояснюється 

тим, що саме в цей період особистість максимально включена в начальну чи 

трудову діяльність та соціальні стосунки з іншими, а значить, на цей період 
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припадає максимальна кількість її життєвих рішень, що є важливими та 

визначають її подальший життєвий шлях, а отже, у прийнятті цих рішень 

чималу роль відіграє  інтуїція, яка й впливає на ефективність прийнятих 

рішень. 

Лише при наявності внутрішньої узгодженості, узгодженості між 

запитаннями методика вважається надійною, що дозволить отримувати 

об’єктивні результати й поширювати їх на інші вибірки. Опитувальник 

вважається достатньо надійним, якщо Альфа Кронбаха знаходиться у межах 

від 0,7 до 0,8. Чим вище значення, тим ближчі отримані значення до істинних 

показників, що вимірюються.   

В ході першого обрахунку показник Альфа Кронбаха становить 0,639   

Р <0,01 (додаток Ж.1) Це вказує на недосить високу надійність та внутрішню 

узгодженість методики, деякі питання побудовані не досить вдало та не 

розкривають всієї структури об’єкта дослідження.  

 Спираючись на показники Альфа Кронбаха було прийнято рішення 

вилучити з опитувальника 16 запитань, надійність яких є досить низькою, що 

призводить до зниження загального коефіцієнту надійності. 

  Найнижчі показники отримали запитання: № 2 (0,083 Р <0,01), № 4 

(0,005 Р <0,01), № 10 (0,054 Р <0,01), № 11 (0,116 Р <0,01), № 13 (0,049 Р 

<0,01), № 14 (0,120 Р <0,01), № 17 (0,108), № 20 (0,036), № 21 (0,081 Р <0,01), 

№ 22 (0,050 Р <0,01), № 23 (0,009 Р <0,01), № 26 (0,124 Р <0,01), № 28 (0,007 

Р <0,01), № 30 (-0,059 Р <0,01), № 34 (0,113 Р <0,01) № 35 (0,030 Р <0,01) 

(додаток Ж.1).  

Дані кореляції є досить низькими, оскільки при складанні питань 

використовувалися різноманітні формулювання з метою виявити найбільш 

вдалі та надійні.  

 При повторному обрахунку внутрішньої узгодженості методики, 

значно збільшилися показники надійності та узгодженості, так як було 

виключено  відповідні запитання. 
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 За отриманими результатами, Альфа Кронбаха становить 0,701 Р <0,01 

(додаток Ж.2). Це свідчить про високу надійність та внутрішню узгодженість 

тесту. Всі питання методики є логічно пов’язаними і спрямовані на 

вимірювання одного й того ж феномену. 

 Таким чином, кінцева структура опитувальника складається з 25 

тверджень, які відповідають двом шкалам: чуттєвий вид інтуїції особистості, 

раціональний вид інтуїції особистості. Результатом проведення першого 

етапу дослідження стало конструювання кінцевого варіанту методики та 

створення статистичних ключів для його обрахунку. Спосіб обрахунку 

ключів до методики наведено в таблиці  2.2.  

Таблиця 2.2 

Ключі до обрахунку методики  «Домінуючий вид інтуїції особистості» 

 Чуттєва інтуїція Раціональна інтуїція 

Прямі 

запитання: 
1 6 7 9 11 13 15 20 23 24 2 5 12 14 16 18 19 21 25 

Зворотні 

запитання: 
3 4 10 22 8 17 

Градація 

шкал: 

0-4 балів – низький рівень             

5-9 балів – середній рівень         

10-14 – високий рівень 

0-3 – низький рівень                            

4-7 – середній рівень                           

8-11 – високий рівень 

 

За кожне співпадіння відповідей із прямими чи зворотніми 

запитаннями нараховується один бал. У подальшому йде підрахунок балів за 

кожне співпадіння по двох шкалах окремо. У кінцевому випадку буде наявно 

два коефіцієнти, які і вкажуть на рівень вираженості кожного з виду інтуїції 

особистості по кожній шкалі окремо. Домінуючий коефіцієнт, відповідно до 

градації шкал, буде свідчити про домінуючий вид інтуїції особистості. Якщо 

спостерігається вираженість двох видів інтуїції на однаковому рівні – ознака 

того, що особистість схильна брати підґрунтя для інтуїції в однаковій мірі із 

двох сфер пізнання: чуттєвої та раціональної. 
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Обов’язковим етапом для конструювання об’єктивного тесту є 

обрахунок ре-тестової надійності – надійність при повторному тестуванні. 

Перевірка даних полягає в повторному пред’явленні тесту через певний 

проміжок часу. Це допоможе визначити сталі характеристики, а не 

ситуативні прояви. 

 Нами було проведено кореляційний аналіз (Пірсона), здійснено 

порівняння первинних та ре-тестових результатів дослідження (табл. 2.3). 

 Вибірка при повторному тестуванні складала 120 респондентів, яка 

включала в себе представників як чоловічої, так і і жіночої статі віком від 17 

до 45 років, різного соціального статусу та професії, аналогічно пілотажному 

дослідженню. 

Таблиця 2.3 

Кореляційні зв’язки між результатами пілотажного та ре-тестового 

дослідження методики  «Домінуючий вид інтуїції особистості» 

 

Отримані результати кореляційного аналізу вказують на те, що 

показник ретестової надійності є досить високим (додаток К). Було виявлено 

значиму кореляцію на рівні 0,01 між шкалами опитувальника при 

пілотажному тестуванні та повторному – ретестовому дослідженні. 

Кореляція між шкалами чуттєвої інтуїції становить 0, 601; кореляція між 

шкалами раціональної інтуїції – 0,722. Дані показники підтверджують 

високий рівень кореляції і є значущими. Це дає підстави стверджувати, що 

Шкали методики 

Чуттєва інтуїція           

(ре-тестове 

дослідження) 

Раціональна інтуїція 

(ре-тестове 

дослідження) 

Чуттєва інтуїція 

(пілотажне дослідження) 
0,601 Р <0,01 - 

Раціональна інтуїція 

(пілотажне дослідження) 
- 0,722 Р <0,01 
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методика вимірює не ситуативні прояви ознаки, а індивідуально-

психологічні особливості інтуїції особистості.   

Очевидна валідність характеризує рівень усвідомленості об’єкту, що 

вимірюється, тобто, чи будуть здогадуватися респонденти, що досліджує 

запропонований їм опитувальник.  

 Результати досліджень будуть більш правдивими та реалістичними, 

якщо досліджуваний не знатиме кінцевої мети тесту. Це допоможе уникнути 

прояву соціально бажаної поведінки. 

 В кінці бланку з твердженнями було розміщено запитання: «Що на 

Вашу думку досліджує даний опитувальник?». За результатами відкритого 

питання 75% досліджуваних не здогадалися, що вимірює тест. 15% назвали 

близькі за значенням поняття «реаліст-мрійник», мислення, творчість, 

креативність, практичність, спонтанність. 7% утрималися від відповіді і лише 

3%. – здебільшого представники юнацького віку - визначили, що дана 

методика діагностує інтуїціїю особистості. 

 Конкурентна валідність – вимірюється за допомогою порівнння даного 

тесту з іншою методикою, яка має протилежну направленість і 

характеризується високим рівнем надійності та стандартизованості, або 

іншого тесту, що вимірює  такий самий феномен. 

 Для перевірки конкурентної валідності було взято тест «Тип мислення» 

Д. Брунера. Рішення було саме таким, оскільки в основі мислення лежать 

певні психологічні механізми, які виступають передумовами інтуїції. 

Перевагою цього тесту є також те, що він містить шкалу «креативність», а 

згідно теорії  М. Бунге, одним із механізмів чуттєвої інтуїції і виступає 

творче мислення. 

 Провівши кореляційний аналіз між шкалами методики Д. Брунера 

(додаток Л) та розробленим нами опитувальником, було виявлено зв’язки 

між шкалами «чуттєва інтуїція» та «креативність», «чуттєва інтуїція» та 

«абстрактно-символічне мислення»; виявлено зв’язки між шкалами 

«раціональна інтуїція» та «словесно-логічне мислення» (таблиця 2.4). 
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  Таким чином, отримані дані вказують на високий рівень конкурентної 

валідності розробленої методики, так як за допомогою кореляційного аналізу 

Пірсона було виявлено значимий зв’язок між  її шкалами та обраною нами 

методикою. 

Таблиця 2.4  

Результати конкурентної валідності методики 

«Домінуючий вид інтуїції особистості» 

Шкали 

методики 
Креативність 

Абстрактно-

символічне 

мислення 

Словесно-

логічне 

мислення 

Предметно- 

дійове 

мислення 

Чуттєва         

інтуїція 
0,647 Р <0,00 0,466 Р <0,05 - - 

Раціональна 

інтуїція 
- - 0,419 Р <0,01 0,431 Р <0,01 

 

 Конструктна валідність – демонструється повним описом змінної, для 

вимірювання якої призначений тест та  має теоретичне обґрунтування.  

Спираючись на теоретичну базу досліджуваного феномену, в основі якого 

лежить уявлення М. Бунге про два види інтуїції особистості, можна 

стверджувати, що один вид інтуїції не заперечує наявність іншого. 

 За допомогою кореляційного аналізу Пірсона було встановлено 

наявність значимого зв’язку між шкалами опитувальника. Пряму кореляцію 

було виявлено між шкалою «чуттєва інтуїція» та «раціональна інтуїція» 

(0,630 Р < 0,01 ).  

 Виходячи з вищенаведеного аналізу бачимо,  що  високі показники 

одного виду інтуїції, не означатимуть наявність низьких показників іншого 

виду.  

 Ми схильні говорити про розвиненість двох видів інтуїції, яка може 

мати різний рівень, але не стверджуємо їх залежність прямо пропорційно 
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одна від одної. Дані судження ми виводимо з аналогії  до наявності двох сфер 

пізнання особистості: так і два види інтуїції тільки доповнюють одна одну, а 

не протиставляються.  

 Отримані результати підтверджують наше припущення стосовно 

наявності прямого значимого зв’язку між двома видами інтуїції особистості. 

 Стандартизація являється однією з базових умов існування тесту. Вона 

дає змогу порівняти показники отримані однією репрезентативною вибіркою 

з результатами генеральної сукупності або інших груп досліджуваних. За її 

допомогою можлива адекватна оцінка результатів окремого досліджуваного. 

Для стандартизації нашого тесту було обраховано середнє значення та 

стандартне відхилення за кожною із двох шкал (додаток М). Результати 

представлено в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5  

Показники стандартизації методики 

«Домінуючий вид інтуїції особистості» 

Назва шкали Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Середнє 

значення 

Стандартне 

відхилення 

Чуттєва 

інтуїція 
4 12 5,6 3,5 

Раціональна 

інтуїція 
2 11 6,2 2,8 

 

 Процедура стандартизації для розробки даного інструментарію була 

досить важливою, оскільки на її основі було розроблено градацію шкал 

методики. 

 Як бачимо, показники середнього значення між двома шкалами – 

чуттєвою та раціональною інтуїцією відрізняється, тому і поділ 

досліджуваних із принадежністю до вираженості рівня інтуїції 

(низький/середній/високий) буде проводитися із урахуванням цього. Як 
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бачимо, у показниках шкали «чуттєва інтуїція»   середнє значення становить 

5,6; у шкали «раціональна інтуїція»  – 6,2. Cаме тому градація шкал методики 

у сучасному варіанті має такий вигляд (додаток М). 

 Таким чином, при конструюванні методики було дотримано всі 

необхідні елементи у процедурі її валідності та надійності. Тому дані 

отримані за  її допомогою можна вважати достовірними для використання. 

 

 

 2.4. Загальна характеристика вибірки досліджуваних 

 У ході організації та проведення емпіричного дослідження, 

присвяченого вивченню психологічних особливостей інтуїції в ситуаціях 

ризику, було сформовано вибірку досліджуваних, яка відповідала меті та 

завданням нашої роботи. 

Дослідження проводилося на двох групах респондентів. Загальна 

кількість респондентів становила 280 чоловік: 160 студентів та 120 лікарів. 

 Досліджувані першої групи є студентами вищих медичних навчальних 

закладів: Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

(м.Київ), Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава). Вікові 

рамки досліджуваних становили від 17 до 22 років. Це люди, які належать до 

періоду юності та ранньої зрілості (періодизація Е. Еріксона). Більшу частину 

вибірки становили жінки – 106 досліджуваних, чоловіків було 54.  

Досліджуваними другої групи стали практикуючі лікарі наступних 

медичних закладів: Полтавська обласна клінічна лікарня ім.                           

М. В. Скліфософського (м. Полтава), Полтавського обласного 

перинатального центру (м. Полтава), Гадяцької центральної районної лікарні 

(Полтавська область, м. Гадяч), Сарська амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини (АЗПСМ) (Полтавська обл., с. Сари). Вікові рамки 

досліджуваних становили від 28 до 57 років. Люди такого вікового періоду 

належать до середнього віку та пізньої зрілості (періодизація Е. Еріксона).  

Головною вимогою для досліджуваних була наявність стажу роботи по 
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спеціальності не менше 5 років (інтернатура враховувалася). Групи були 

різні за статтю: 88 з них становили жінки, та 32 – чоловіки.  

У дослідженні взяли участь саме представники лікарської професії, 

оскільки їх інтуїція є цікавою для дослідження. Через особливості 

професійної діяльності, які полягають у підвищеній відповідальності за 

здоров’я та життя людей, через наявність елементу невизначеності в 

щоденній діяльності (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. Саме тому науковий інтерес полягає у встановленні ролі інтуїції у 

процесі їхньої діяльності.  

Для задоволення цілей нашого дослідження було вирішено порівняти 

психологічні особливості інтуїції для групи лікарів та студентів. Перші – 

вже, крім багажу знань, мають досвід роботи за фахом. Вони щоденно 

опиняються в ситуаціях, які вимагають прийняття рішень, у тому числі з 

необхідністю використання інтуїції. Група студентів – це особи, які навча 

ються у медичних закладах та лише знаходяться на етапі свого професійного 

становлення, здобуваючи професію лікаря. Вони більше спрямовані на 

теоретичне засвоєння матеріалу. Їхнє поле для використання інтуїції більше 

зумовлене творчою діяльністю та пошуковою активністю. 

Отже, взята вибірка  не є випадковою. Порівняння даних у двох групах 

досліджуваних допоможе більш адекватно та повно з’ясувати особливості 

інтуїції особистості в залежності від схильності особистості до ризику.  

 

 

 Висновки до другого розділу 

 У проведеному дослідженні було дотримано всіх загальновизначених 

та необхідних етапів (організаційного, емпіричного, обробки даних та 

інтерпретаційного).  
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 Методичний матеріал було підібрано із врахуванням поставлених для 

дослідження цілей, що є досить різноспрямованим, вимірюючи як 

особистісні характеристики, так і на рівні індивіда та індивідуальності. 

 Недостатність методичного забезпечення для дослідження феномену 

інтуїції викликала необхідність розробки власного інструментарію, 

спрямованого на визначення домінуючого виду інтуїції особистості. 

Розроблений опитувальник пройшов процедури ре-тестової надійності, 

перевірку на очевидну валідність, конкурентну валідність, конструктну 

валідність та надійність, проведено процедуру стандартизації. Одним з 

елементів розробки методики було також пілотажне дослідження. З 

урахуванням усіх пройдених етапів упевнені, що можна довіряти отриманим 

за допомогою методики результатам. 

 У дослідженні прийняли участь дві групи респондентів – студенти 

медичних закладів вищої освіти та лікарі. Основна відмінність вибірки у їх 

провідній діяльності, все ж при отриманні результатів важливо розуміти, що 

різниця може супроводжуватися також їх віковими характеристиками та 

професійним досвідом. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТУЇЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКУ 

 

 У третьому розділі виявлено індивідуально-психологічні відмінності 

особливостей інтуїції особистості та індивідуально-психологічні 

характеристики, які її обумовлюють; з’ясовано особливості інтуїції 

особистості у зв’язку зі схильністю її до ризику; розроблено методичні 

рекомендації для розвитку чуттєвої та раціональної інтуїції. 

 

 3.1. Порівняльний аналіз інтуїції особистості залежно від провідної 

діяльності 

 3.1.1. Психологічні особливості інтуїтивної здатності та 

використання інтуїції студентів медичних ЗВО  та практикуючих 

лікарів  

 Дослідження спрямоване на виявлення особливостей інтуїції 

проводилося на двох групах досліджуваних: 1 – група студентів, які ще не 

мають досвіду роботи за фахом, а лише  здобувають професію лікаря; 2 – 

практикуючі лікарі, які вже мають досвід роботи. Для досягнення мети 

дослідження нам, перш за все, потрібно з’ясувати, чи існує суттєва різниця 

між двома групами досліджуваних у особливостях їхньої інтуїції. Нас 

цікавить детально за якими змістовими параметрами характеристики 

феномену становлять різницю, якщо така наявна взагалі.  

 Виходячи з вищеописаного, доцільним є проведення порівняльного 

аналізу середньо-групових даних двох вибірок з використанням t - критерія 

Ст’юдента (для з'ясування, наскільки достовірно відрізняються показники 

однієї вибірки досліджуваних від іншої). Використовуємо t – критерій для 

незалежних вибірок, оскільки у нашому дослідженні вибірки взяті із двох 

різних генеральних сукупностей та не складають пари кореляційних значень. 

 У результаті попереднього аналізу даних встановлено, що вибірки 
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мають нормальний розподіл, а дисперсії досліджуваних ознак у двох 

вибірках гомогенні. 

 Для визначення різниці проведемо порівняльний аналіз між 

результатами, отриманими для двох вибірок окремо, розглянувши отримані 

дані по черзі, відповідно до кожної методики. 

A) Порівняльний аналіз особливостей інтуїції для двох груп 

досліджуваних за феноменами «інтуїтивна здатність» та 

«використання інтуїції». 

 З’ясуємо різницю в особливостях феномену інтуїції між двома групами 

досліджуваних – студентів та лікарів (додаток Н).  

 Порівняємо результати, отримані за методикою «Опитувальник 

інтуїтивного стилю С. Епстайна». Він дає нам можливість розглянути такі 

характеристики інтуїції як «інтуїтивна здатність» та «використання інтуїції».  

У ході проведення даних методик ми отримали наступні результати (табл. 

3.1): 

Таблиця 3.1 

Особливості інтуїтивної здатності та використання інтуїції для групи 

студентів та лікарів 

 Студенти Лікарі Рівень 

значимості Середнє 

значення 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Середнє 

значення 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Інтуїтивна 

здатність 
5,1 2,3 6,7 2,1 0,01 

Використання 

інтуїції 
6,2 2,3 7,6 1,7 0,01 

 

 Звертаючись, до таблиці 3.1 спостерігаємо, що за змінною «інтуїтивна 

здатність» у першої групи досліджуваних (студентів) середнє значення по 
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групі становить 5,1 та згідно інтерпретації методики вказує на середній 

рівень розвитку у них інтуїтивної здатності. Середнє значення за цим 

показником у другої групи (лікарів) становить 6,7 та вказує на вище 

середнього рівень розвитку інтуїтивної здатності. Різниця, як бачимо, у рівні 

вираженості даної характеристики спостерігається, хоча і не є занадто 

великою, все ж вказує на різні рівні вираженості ознаки.  Це означає, що як  

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

глибинного усвідомлення шляхів його виникнення. Все ж лікарі в силу 

отриманих знань, свого досвіду та віку, роблять це більш ефективно. Тобто їх 

інтуїція є більш надійною в порівнянні з попередньою групою та схильна  

частіше приводити до позитивних результатів. 

 Рівень значимості за вищенаведеною характеристикою становить 0,01 

що, в свою чергу, менше 0,05 та вказує на достовірність отриманих 

результатів. 

 Розглядаючи показник середнього відхилення по групах (Std. Deviation) 

бачимо, що у студентів цей показник є вищим: у групи студентів він 

становить 2,3; у групи лікарів cтановить 2,1. Це може означати, що вибірка 

студентів представлена більш різноманітним проявом розвитку інтуїтивної 

здатності, починаючи від низьких значень (1 бал) до високого (7 балів).  Все 

ж рівень цього  показника  дозволяє оцінювати вибірки як такі, що мають 

нормальний розподіл та використовувати критерій t - Cт’юдента для аналізу, 

хоча інтуїтивна здатність студентів є більш різнопредставленою, тобто 

визначається багатьма супровідними чинниками, наприклад, індивідуально-

психологічними характеристиками. 

 За змінною «використання інтуїції» у студентів середнє значення по 

групі становить 6,2. Даний показник належить до «трохи вище середнього» 

та вказує на те, що вони схильні користуватися своєю інтуїтивною здатністю 

у життєвих ситуаціях. У групи лікарів результати за даним показником 

становлять 7,6 та згідно градації методики вказують на результати 
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приналежності до високого рівня. Це означає, що досліджувані другої групи 

схильні частіше використовувати інтуїцію, в порівнянні з попередньою. 

 Рівень значимості за вищенаведеною характеристикою становить 0,01 

що, в свою чергу, менше 0,05 та вказує на достовірність отриманих 

результатів. 

 За показником середнього відхилення по групах (Std. Deviation) 

бачимо, що для групи студентів цей показник є вищим (для студентів 

становить 2,3, в той час, коли для групи лікарів становить 1,7) як і в аналізі 

попередньої характеристики. Представлена вибірка студентів є більш 

різноманітною за даною ознакою. Багато досліджуваних належать до тих, що 

мають критично високі значення, або ж навпаки – низькі. Все ж отримана 

різниця не впливає на результати, оскільки дані носять нормальний розподіл. 

 Для наочності отримані статистичні результати можна представити 

графічно (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1.  Середньогрупові показники інтуїтивної здатності та використання 

інтуїції для групи студентів та лікарів 

  Отримані відмінності між двома групами досліджуваних є статистично 

значимими та достовірними, а це свідчить про значення для вираженості 
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різних характеристик інтуїції того життєвого етапу, на якому знаходиться 

особистість. Відомо, що період професійного становлення, який відбувається 

в студентські роки, та період професійної реалізації, що відбувається після 

залучення в професію характеризується різним професійним досвідом та 

обумовлюється  віковими  особливостями. Саме в ці періоди спостерігається 

різниця і за досліджуваним нами рівнем інтуїтивної здатності та 

використання інтуїції. Ця різниця не може враховуватися відокремлено від 

індивідуально-психологічних особливостей особистості вищенаведених 

періодів. 

 Отже, аналізуючи результати  двох груп за методикою «Опитувальник 

інтуїтивного стилю С. Епстайна», можна помітити, що обидві  мають більші 

показники з використання інтуїції, аніж по її інтуїтивній здатності (студенти 

– середній рівень інтуїтивної здатності, трохи вище середнього рівень 

використання інтуїції; лікарі – вище середнього рівень інтуїтивної здатності, 

високий рівень використання інтуїції). У свою чергу такі особливості можуть 

приводити до хибних інтуїтивних рішень для обох груп досліджуваних. Саме 

тому постає проблематика розвитку інтуїції для обох груп досліджуваних – 

як для студентів, так і для лікарів. 

 

 

3.1.2.  Психологічні особливості домінуючого виду інтуїції  

(чуттєвої та раціональної) студентів медичних ЗВО та практикуючих 

лікарів. 

 У подальшому було проведено порівняльний аналіз двох видів інтуїції 

особистості – чуттєвої та раціональної. 

  Порівняння проводилося аналогічно до попереднього етапу 

дослідження, для двох груп респондентів  –  студентів обраних медичних 

закладів вищої освіти та практикуючих лікарів. Збір емпіричних результатів 

відбувався за самостійно розробленою методикою «Домінуючий вид інтуїції 
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особистості», яка і дозволяє ідентифікувати, який вид інтуїції особистості є 

переважаючим для обраної групи.  

 Для проведення порівняльного аналізу було обрано рахувати за 

критерієм t- Cт’юдента для незалежних вибірок (Independent Samples t-test), 

оскільки наші вибірки не пов’язані одна з одною (додаток О). 

 Під час проведення даної методики було отримано наступні результати, 

які представлено в таблиці (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2   

Середньогрупові показники вираженості різних видів інтуїції для двох 

груп досліджуваних 

 Студенти Лікарі Рівень 

значимості Середнє 

значення 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Середнє 

значення 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Інтуїтивна 

здатність 
6,2 2,1 9,7 1,7 0,00 

Використання 

інтуїції 
7,2 2,4 5,3 1,8 0,01 

 

  Розглянемо шкалу методики, яка характеризує чуттєву інтуїцію 

особистості. За отриманим показником середнє значення в групі  студентів 

становить 6,2 та згідно градації методики вказує на середній рівень 

вираженості ознаки. У групи лікарів даний показник становить 9,7 та означає 

вираженість ознаки на високому рівні (хоча і початковий рівень у градації 

шкали методики). Порівнюючи показники, спостерігаємо, що чуттєва 

інтуїція є більш вираженою для групи лікарів.  

 Рівень значимості, достовірності результатів є високим (0,00), тому 

результатам варто довіряти. 
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 За показником середнього відхилення по групах (Std. Deviation) 

бачимо, що у лікарів він дещо менший (1,7), ніж у студентів (2,1). Вказує на 

те, що серед студентів зустрічаються респонденти з більшою варіацією даної 

характеристики, відповіді лікарів більш схожі один до одної та лежать у 

ближчому діапазоні варіацій. 

 Розглянемо далі шкалу, яка характеризує раціональну інтуїція та її 

показники для двох груп досліджуваних. Для групи студентів 

середньогрупове значення даної шкали становить 7,2 та згідно класифікації 

методики належить до середнього рівня вираженості ознаки. Для групи 

лікарів даний показник є дещо меншим і становить 5,3 хоча належить до 

середнього рівня вираженості ознаки також. Таким чином, спостерігаємо, що 

раціональний вид інтуїції особистості є більш вираженим для групи 

студентів, але обидва показники знаходяться в одному діапазоні згідно 

градації методики, характеризуючи її полюсні значення. 

 Для наочності отримані результати представлено графічно (рис.3.2). 

 

Рис. 3.2. Середньогрупові показники домінуючих видів інтуїції для групи 

студентів та лікарів 
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 Отриманим результатам можна довіряти, оскільки рівень значущості 

становить 0,01, що менше за 0,05, тому ймовірність похибки є досить 

незначною. 

 Показник середньо-квадратичного відхилення (Std. Deviation) є дещо 

нижчим для групи лікарів (1,8), на відміну від студентів (2,4). Респонденти 

групи номер два відповідали більш схожо, водночас, як серед студентів 

зустрічалися більш диференційовані відповіді. 

 Результати доцільно інтерпретувати, звертаючись до розуміння 

сутності описаних видів інтуїції. 

 Чуттєва інтуїція обумовлюється неусвідомленим співставленням  з 

попередньою аналогічною ситуацією, а значить, досвідом, саме тому вона і є 

більш вираженою для групи лікарів. Вони на несвідомому рівні можуть 

швидко знаходити подібності ситуацій та інтегрувати минулий досвід. 

 Студенти мають більш виражений раціональний вид інтуїції 

особистості, а значить їхні інтуїтивні рішення приймаються на основі 

конкретних ситуацій, а не минулого досвіду. Все ж при цьому їх психічні 

процеси перебігають досить швидко і неусвідомлено.  

 Отримані результати вказують на відмінність в домінуючому виді 

інтуїції між двома досліджуваними групами. Постає необхідність 

встановлення тих характеристик, які її обумовлюють дану відмінність. 

 Отже, аналізуючи два види інтуїції для двох досліджуваних груп 

можемо сказати, що чуттєва інтуїція є домінуючою для лікарів, в той час як 

раціональна – для студентів. 

 

 

 3.2. Психологічний аналіз прояву чуттєвої та раціональної інтуїції 

залежно від особистісних властивостей  

 У ході проведеного дослідження за допомогою порівняльного аналізу 

було встановлено суттєву різницю в особливостях інтуїції особистості для 

двох груп досліджуваних – студентів та лікарів. Згідно результатів 
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дослідження  основна різниця спостерігалася у вираженості домінуючих 

видів інтуїції – чуттєвої та раціональної  для двох досліджуваних груп 

(нагадаємо, що студенти мають більш виражений раціональний вид інтуїції, а 

лікарі – чуттєвий вид). Для того, щоб краще зрозуміти, чим зумовлена така 

різниця, виникає необхідність дослідити обрані групи на різних рівнях 

структури особистості: індивід, особистість, індивідуальність. 

 Звертаючись до методичного інструментарію, було обрано різноманітні 

методики, які можуть забезпечити необхідне для нас комплексне  

дослідження особистості.  

 Для дослідження на рівні індивіда обрано використати методику «Тест 

Айзенка», який має дві наступні шкали: екстраверсія-інтроверсія та 

нейротизм. Дані характеристики лежать в основі темпераментів, а значить, 

вказують на вроджені індивідні особливості особистості.  

 Для дослідження на рівні особистості вирішено використати методику 

«Тест Кеттелла». Це особистісний опитувальник,  який має наступні шкали 

та допомагає дослідити: A: відкритість – замкнутість; В: розвинуте мислення 

– обмежене мислення; С: емоційна стабільність – нестабільність; Е: 

домінантність – підлеглість; F: експресивність – стриманість; G: низька 

нормативність поведінки – висока нормативність поведінки; Н: смілвість – 

«боязкість;  І: чутливість – «жорсткість»; L: підозрілість – довірливість; М: 

мрійливість – практичність; N: дипломатичність – прямолінійність; О: 

тривожність – спокій; Q1: радикалізм – консерватизм; Q2: нонконформізм – 

конформізм; Q3: високий самоконтроль – низький самоконтроль; Q4: 

напруженість – розслабленість; MD: адекватна самооцінка – неадекватна 

самооцінка. Вищенаведені характеристиками є характерологічними, тому 

допомагають краще зрозуміти індивідуально-психологічні особливості  

досліджуваних груп. 

 Методика, яка була використана для дослідження та розкриває 

особистість на рівні індивідуальності називається «Діагностика рівнів 

особистісної готовності до ризику (PSK Шуберта)». Даний інструментарій 
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нам допомагає задовольнити цілі дослідження, оскільки наш науковий 

інтерес полягає у дослідженні інтуїції в залежності від схильності до ризику. 

Обрана методика дозволяє дослідити властивість, розкриваючи 

індивідуальний стиль діяльності та поведінки, а значить, розкриває людину 

на рівні індивідуальності. 

 Нашою метою є визначення тих характеристик на трьох рівнях 

структури особистості, які впливають на чуттєву та раціональну інтуїцію 

лікарів та студентів. Орієнтуючись на результати попереднього етапу 

дослідження, на якому виявлено, що студенти мають більш розвинений 

раціональний вид інтуїції, а лікарі – чуттєвий, виникає необхідність 

дослідити ці характеристики окремо для двох груп. 

 Для виявлення впливу типів та властивостей мислення, які визначають 

особливості інтуїції досліджуваних груп, використаємо множинний 

регресійний аналіз, оскільки досліджуємо вплив не одної, а кількох змінних 

на ознаку, яка нас цікавить. Перед застосуванням множинного регресійного 

аналізу нами було встановлено, що масив даних, який використовується, має 

нормальний розподіл.  

 Проведення первинного кореляційного аналізу показало можливість 

застосування множинного регресійного аналізу, оскільки між змінними 

параметрів інтуїції та іншими характеристиками особистості  були виявлені 

зв’язки. Саме тому використання даного методу обробки даних було 

доцільним у нашому випадку.  

 Множинний регресійний аналіз проводився окремо для двох груп 

досліджуваних – студентів та лікарів, тому розглянемо отримані результати 

почергово. 

 А) Вплив індивідуально-психологічних характеристик на 

домінуючий вид інтуїції особистості студентів.  

 У процесі попереднього етапу дослідження, було встановлено, що у 

групи студентів домінуючим видом інтуїції є раціональна, саме тому ми 
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досліджуємо ті фактори особистості, які впливають на цю характеристику 

(додаток О). 

 Коефіцієнт множинної кореляції (R=0,743) вказує на те, що модель є 

статично достовірною та її можна інтерпретувати. Коефіцієнт множинної 

детермінації (R square=0,653) вказує на те, що o 65,3 % дисперсії змінної 

«раціональна інтуїція» обумовлені впливом змінних, які ми будемо далі 

аналізувати.  

 Наступним кроком є інтерпретація коефіцієнта Фішера (F), рівень 

значимості якого становить 0,00, що, в свою чергу, менше за 0,05, а значить, 

результати варті інтерпретації, отримана модель не є випадковою. 

 Розглядаючи таблицю коефіцієнти, звертаємо увагу на значення 

константи (const) – вибираємо ті, де sig менше 0,05. Для даної моделі вона є 

достовірною. 

  Показник стандартизованих  β-коефіцієнтів свідчить про частину 

внеску кожної змінної в дану модель. Для змінної «низька нормативність-

висока нормативність» він становить (0,260), для змінної «практичність-

мрійливість» –  (- 0,55); консерватизм-радикалізм  – (0,313); cхильність до 

ризику – (0,27); нейротизм – (-0,123). Для написання регресійного рівняння 

використаємо В-коефіцієнт, що становить собою коефіцієнт регресії. 

 З врахуванням вищенаведених коефіцієнтів, результати проведення 

регресійного аналізу узагальнено представимо в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Вплив індивідуально-психологічних особливостей на раціональний вид 

інтуїції студентів 

Параметр 

Назва шкали 

Нейротизм 
Нормативність 

поведінки 

Практичність-

мрійливість 

Консерватизм

-радикалізм 

Схильність 

до 
ризику 

індивід особистість індивідуальність 

R 0,743 

R² 0,653 
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Продовження таблиці 3.3 

β -0,115 0,260 0,555 0,313 0,279 

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

 

 Відповідно до отриманих результатів можемо скласти наступне 

рівняння регресійного аналізу, згідно формули у= b1х1  + b2х2 + bnхn + e. 

 Підставивши значення, отримуємо: 

 у= 3,197х1 +0,192х2 +0,250х3 + 0,191х4 -0,173х5-0,107х5+2,44 е  

 Розтлумачимо значення кожної складової вищенаведеного рівняння: 

у – раціональна інтуїція; 

х1 – практичність-мрійливість; 

х2 – консерватизм-радикалізм; 

х3 – схильність до ризику;  

х4 – низька нормативність-висока нормативність; 

х4– нейротизм;  

e – константа. 

 Таким чином, проведений регресійний аналіз дає змогу стверджувати, 

що на раціональний вид інтуїції студентів  впливають такі параметри як 

нейротизм, нормативність поведінки, практичність, консерватизм та 

схильність до ризику. 

 Проведемо якісний аналіз отриманих результатів. Розглянемо перший 

параметр, який вказує на вплив нейротизму на раціональну інтуїцію. Цей 

параметр розкриває характеристику особистості на рівні індивіда. Як бачимо 

з табл. 3.3  даний зв’язок є зворотнім, тобто, раціональна інтуїція буде 

вищою, при меншому рівні нейротизму особистості. Як відомо, однією з 

характеристик раціональної інтуїції є пришвидшення діяльності різних 

психічних процесів, саме тому можемо припустити, що високий рівень 

нейротизму особистості буде заважати даній діяльності. Чим стійкішою є 

людина – тим рівень нейротизму в неї буде меншим, а значить вона має 

більше шансів для розвитку раціонального виду інтуїції. 
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 На рівні особистості спостерігається вплив на раціональну інтуїцію 

таких характеристик як нормативність поведінки, практичність та 

консерватизм. 

 Параметр «нормативність поведінки» робить позитивний внесок у 

параметр раціональної інтуїції. Особистість схильна до постійності, яка має 

розвинуте почуття відповідальності та дотримується загальних моральних 

правил та норм має вищий рівень раціональної інтуїції. Допускаємо, що 

завдяки такій специфіці прийняття світу та способу життя, особистість 

вникає в сутність проблеми чи ситуації, в якій людина опинилася. Для 

особистості важливо оцінити ситуацію та співставити її із 

загальноприйнятими нормами, та вибрати спосіб реагування та діяльності 

відповідно до цього, тобто такий, який не йтиме всупереч загальним 

правилам.  Як ми знаємо, саме фактор оцінки конкретної ситуації і є  

важливою ознакою, яка характеризує раціональну інтуїцію особистості. 

 Позитивний внесок у використання інтуїції робить також змінна 

«практичність-мрійливість». Це означає, що особистість з більшою 

раціональністю та орієнтацією на зовнішню реальність матиме вищий рівень 

раціональної інтуїції. Саме таке «холодне» ставлення до життя, більша 

схильність до розвитку мисленнєвих процесів сприятиме розвитку 

раціональної інтуїції. Вплив цієї характеристики є досить передбачуваним, 

оскільки саме пришвидшення перебігу в особистості окремих розумових 

процесів, зокрема мислення, і характеризує раціональну інтуїцію. Не 

дивлячись на те, що у даному виді інтуїції деякі ланки мисленннєвого 

процесу упускаються, загальний мисленнєвий розвиток сприятиме кращому 

розвитку раціонального виду інтуїції. 

 Остання характеристика, яка робить внесок  у раціональний вид інтуїції 

на рівні особистості, є параметр «консерватизм-радикалізм». Даний внесок 

носить позитивний характер, що означає збільшення однієї характеристики 

приводить до збільшення іншої. Особистість з високим рівнем консерватизму 

характеризується стійким відношенням до традицій, супротиву змінам та 
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інноваціям, має сумніви у відношенні нових ідей і принципів. Допускаємо, 

що саме вибір звичних способів реагування дає можливість для кращого 

розвитку раціонального виду інтуїції, оскільки дозволяє краще розуміти 

конкретні ситуації. Такі люди орієнтовані на конкретну реальну діяльність, 

саме це дозволяє їм звертати увагу на деталі та бути ситуаційно 

зорієнтованими, а саме це є важливим для діяльності раціональної інтуїції, де 

апеляція йде не до досвіду, а до ситуацій. 

 На рівні індивідуальності позитивний внесок у раціональний вид 

інтуїції студентів робить характеристика «схильність до ризику». Вплив 

даної характеристики видається досить непередбачуваним для нас. Все ж 

можна допустити, що інтуїція буде більш розвинена в тому випадку, де є для 

цього необхідність. Саме тому особистості з вищим рівнем даної 

характеристики будуть мати більш виражену раціональну інтуїцію. В цьому 

випадку, інтуїція виступає як своєрідний психологічний механізм захисту, 

який сприятиме її використанню у ситуаціях, де треба прийняти максимально 

правильне рішення.  

 Б) Вплив індивідуально-психологічних характеристик на 

домінуючий вид інтуїції особистості лікарів. 

 Домінуючим видом інтуїції лікарів є раціональна, тому звертаємося 

детальніше до аналізу даного виду інтуїції, визначивши ті характеристики, 

які на неї впливають (додаток П). 

 Коефіцієнт множинної кореляції (R=0,703) вказує на те, що модель є 

статично достовірною та її можна інтерпретувати. Коефіцієнт множинної 

детермінації (R square=0,595) вказує на те що o 59,5 % дисперсії змінної 

«чуттєва інтуїція» обумовлені впливом предикаторів, тобто тих змінних, які 

ми будемо далі інтерпретувати та вважати достовірно значимими.  

 Далі розглянемо рівень статистичної значущості отриманих 

результатів. Для цього проаналізуємо критерій Фішера (Sig) Він становить 

0,03, що менше 0,05, тоому отримана нами модель не є випадковою.

 Звертаємо увагу на нестандартизовані коефіцієнти В, які в подальшому 
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будуть використані при написанні регресійного рівняння. Р – рівень значення 

константи є меншим за 0,01 (становить 0,00), що свідчить про достовірність 

моделі. Показник стандартизованих β-коефіцієнтів свідчить про частину 

внеску кожної змінної в дану модель. У цьому випадку ми маємо наступні 

результати: вплив фактору за змінною «стриманість-експресивнісь» на 

чуттєву інтуїцію становить 0,175; вплив фактору «жорсткість-чутєєвість» 

носить від’ємне значення та становить  (-,395); вплив змінної «практичність-

мрійливість» становить 0,122; змінна «екстравертованість-інтровертованість» 

становить 1,031; «схильність до ризику» 0,20. Врахуємо, що рівень 

значимості (sig) кожного показника лежить в допустимій нормі (sіg<0,05). 

 Результати проведення регресійного аналізу узагальнено представимо в 

таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Вплив індивідуально-психологічних особливостей лікарів на чуттєвий 

вид інтуїції лікарів 

Параметр 

Назва шкали 
Екстрa/інтро- 

вертованість 

 

Стриманість- 
експресивність 

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 

  

Відповідно до отриманих результатів можемо скласти наступне 

рівняння регресійного аналізу, згідно формули у= b1х1  + b2х2 + bnхn + e. 

 Підставивши значення отримуємо: 

 у= - 5,14х1 +0,153х2 +0,191х3 + 0,191х4 -1,171х5+2,507 е  

 Розтлумачимо значення кожної складової вищенаведеного рівняння: 

у –чуттєва інтуїція; 

х1 – жорсткість-чутливість; 
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х1 – схильність до ризику; 

х3 – стриманість-експресивність 

х4 – практичність-мрійливість 

х5 – екстравертованість-інтровертованість; 

e – константа. 

 Проведемо якісний аналіз впливу індивідуально-психологічних 

особливостей лікарів на їх чуттєвий вид інтуїції. Характеристики, які будуть 

впливати, розглянемо аналогічно до попереднього аналізу на різних рівнях 

структури: індивіда, особистості, індивідуальності. 

 На рівні індивіда негативний внесок на параметр чуттєвої інтуїції 

робить параметр «екстравертованість-інтровертованість». Цей параметр 

вказує на те, що чуттєва інтуїція буде більш розвиненою у інтровертів. Такий 

тип особистостей більше сконцентрований на своєму внутрішньому світі, а 

не на життєвих подіях і явищах. Саме тому їхні рішення приймаються на 

основі чуттєвих образів, що і є характерним для чуттєвого виду інтуїції. В 

основі даного виду інтуїції особистості знаходиться процес сприймання, 

завдяки якому людина через минулий досвід здатна швидко ототожнювати 

те, що було у її досвіді раніше. Оскільки, інтроверти є більш 

сконцентрованими та стриманими, можемо допустити, що саме такі 

характеристики їм і допомагають у цьому. 

 На рівні особистості вплив на чуттєву інтуїцію становлять наступні 

параметри: стриманість-експресивність, жорсткість-чутливість, 

практичність-мрійливість. 

 Показник «стриманість-експресивність» робить позитивний внесок у 

параметр чуттєва інтуїція. Саме це дозволяє нам стверджувати, що люди які 

вміють володіти собою та своїми емоційними станами матимуть вищий 

рівень розвитку чуттєвої інтуїції. Необхідність в інтуїції, особливо в 

лікарській діяльності, виникає часто саме у критичних ситуаціях, де, 

незважаючи ні на що, необхідно зберігати спокій та «холодний розум». Їх 

«інтуїтивні пошуки» не затьмарюються яскравими емоціями. Саме 
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обережність та розсудливість допомагає лікарям ототожнювати те, що було у 

їх досвіді раніше, та інтегрувати його з новими проблемними ситуаціями, 

коли виникає необхідність в інтуїції.  

 Наступний параметр, який робить свій внесок у чуттєву інтуїцію 

лікарів, називається «жорсткість-чутливість». Варто зазначити, що цей 

внесок негативний, тому означає, що інтуїція буде вищою у тих лікарів, які є 

більш чутливими. Багатство емоційних переживань, здатність до 

співпереживання і розуміння інших людей сприятиме  її розвитку. Чим краще 

вміння відчувати емоційні стани, тим краще лікарі зможуть інтегрувати 

минулий «чуттєвий досвід» та співставляти його із новою ситуацією.  

 Позитивний внесок у чуттєву інтуїцію робить  змінна «практичність-

мрійливість». Не дивлячись на потребу в розумінні емоційного стану інших, 

саме більш практичні лікарі матимуть вищий рівень розвитку чуттєвої 

інтуїції. Тобто, чуттєва інтуїція не означає «літати в хмарах» та жити в 

ілюзіях. Для неї обхідними є висока швидкість вирішення практичних 

завдань, що і дозволяє швидко ототожнювати те, що сприймалося та було у 

досвіді раніше, цим самим, забезпечуючи високий рівень розвитку чуттєвої 

інтуїції.  

 На рівні індивідуальності тим параметром, який впливає на чуттєву 

інтуїцію особистості є «схильність до ризику». Це означає, що в 

практикуючих лікарів із краще розвиненою інтуїцією  схильність до ризику 

теж буде більшою, так як зв’язок носить позитивний характер. Як бачимо,  

даний чинник спостерігався як такий, що впливав на раціональну інтуїцію 

студентів також. Виходячи з цього, варто сказати, що він робить свій 

позитивний внесок на різні види інтуїції – як на чуттєву так і на раціональну. 

Тобто в особистості, схильної до ризику, спостерігається вищий рівень 

розвитку інтуїції. Який уже буде її домінуючий вид – залежить від 

індивідуально-психологічних характеристик особистості. Інтуїція ніби 

«вмикається» тоді, коли виникає необхідність прийняти максимально 

правильне та оптимальне рішення.  
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 Отже, у результаті проведеного аналізу встановлено ті індивідуально- 

психологічні характеристики, які впливають на домінуючий вид інтуїції 

особистості. Визначені характеристики відрізняються для обох груп. Такі 

результати можна пояснити тим, що в силу віку, професійного досвіду, 

характеру, темпераменту особистості по-різному реагують на зовнішні 

впливи. Їхня інтуїція є специфічною для кожної з груп. 

  

 

3.3. Психологічні особливості двох видів інтуїції особистості: 

чуттєвої та раціональної залежно від схильності до ризику 

 У ході попередньо проведеного дослідження було встановлено зв’язок 

між двома видами інтуїції особистості (чуттєвою та раціональною) із такою 

індивідуально-психологічною особливістю особистості як схильність до 

ризику.  

 У результаті регресійного аналізу виявлено, що цей зв’язок має 

позитивну спрямованість та притаманний для двох наших досліджуваних 

груп – як для студентів медичних закладів вищої освіти, так і для 

практикуючих лікарів. Тобто, вираженість виду інтуїції буде зростати в 

залежності від того, наскільки особистість схильна піддавати себе 

небезпечним, слабко структурованим ситуаціям.  

 Виходячи з отриманих результатів, тепер в колі нашого наукового 

інтересу стоїть задача: визначити, чи існує  різниця у досліджуваних нами 

видах інтуїції – чуттєвому та раціональному в залежності від такої 

індивідуально-психологічної характеристики як схильність до ризику. Саме 

тому проведемо порівняльний аналіз окремо для двох груп досліджуваних – 

студентів та лікарів.  

 Перед проведенням порівняльного аналізу досліджуваних було 

розділено на групи, в залежності від їх схильності до ризику. Дані взято з 

результатів методики «Діагностика рівня особистісної готовності до ризику 

«PSK Шуберта».  
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 До групи студентів  із низькою схильністю до ризику  (показники 

менше -30) ввійшли 49 досліджуваних, із середньою схильністю до ризику 

(показники від -10 до +10) – 48 досліджуваних, до групи із високою 

схильністю до ризику (показники більше +20) – 63 досліджуваних.  

 Для групи лікарів було виділено теж три групи досліджуваних – до 

групи із низькою схильністю до ризику (показники менше -30) ввійшло 54 

досліджуваних, із середньою схильністю до ризику (показники від -10 до 

+10) – 24 досліджуваних, до групи із високою схильністю до ризику 

(показники більше +20) – 42 досліджуваних. 

 Науковий інтерес становлять в першу чергу ті групи, що мають низьку 

чи високу схильність до ризику, оскільки саме ця індивідуально-

психологічна особливість, згідно інтерпретації методики, при її яскравій 

вираженості до одного чи іншого полюсу (при високих чи низьких 

показниках) може суттєво впливати на діяльність особистості. Оскільки, при 

високих показниках особистість схильна провокувати ризик, що може нести 

небезпеку для себе та оточуючих; при низьких показниках – схильна уникати 

відповідальності, брати на себе ініціативу для прийняття рішення навіть там, 

де це може бути критично необхідним.  

 А) Порівняльний аналіз домінуючого виду інтуїції особистості для 

групи студентів залежно від їх схильності до ризику. 

 Першочергово проведемо порівняльний аналіз для групи студентів 

(додаток P.1). За статистичний метод було обрано  обрарахунок за критерієм 

t- Cт’юдента для незалежних вибірок (Independent Samples t-test), оскільки 

наші вибірки не пов’язані одна з одною.  

 Для порівняння результатів взято дані, отримані за методикою 

«Діагностика рівня особистісної готовності до ризику «PSK Шуберта». Вона 

дає нам можливість кваліфікувати дану характеристику як таку, що належить 

до низького рівня, середнього або високого. Другим інструментарієм була 

авторська методика «Домінуючий вид інтуїції особистості», яка і дозволяє 
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ідентифікувати, який вид інтуїції особистості є переважаючим для обраної 

групи. 

 При проведення порівняльного аналізу було отримано результати, які 

представлено в таблиці (табл. 3.6). Проінтерпретуємо окремо кожен із 

отриманих у дослідженні показників.  

Таблиця 3.6 

Порівняльний вираженості чуттєвої та раціональної інтуїції залежно від 

схильності до ризику для групи студентів 

 

Студенти схильні 

до ризику 

 

Студенти  не схильні 

до ризику 
Рівень 

значимості Середнє 

значення 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Середнє 

значення 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Чуттєва 

інтуїція 
6,1 2,1 11,2 1,3 

 

0,01 

Раціональна 

інтуїція 
8,2 1,7    5,3 1,2 

 

0,01 

  

Звертаючись до таблиці 3.6 бачимо, що у студентів, схильних до 

ризику за змінною «чуттєва інтуїція», середнє значення в групі становить 6,1 

та згідно інтерпретації методики вказує на середній рівень розвитку у них 

даної ознаки.  Середнє значення за цим показником у другої групи (студентів 

не схильних до ризику) становить 11,2 та вказує на високий рівень. Різниця, 

як бачимо, у рівні вираженості даної характеристики спостерігається і є 

суттєвою, оскільки характеризує приналежність до різних рівнів згідно 

методики. 

Числові значення вказують на те, що студенти, які уникають 

невизначених і слабко структурованих ситуацій, все ж таки, коли таке 

трапляється, то  звертаються до чуттєвої інтуїції. Це, в свою чергу, означає, 
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що вони згадують аналогічний досвід та за допомогою творчої уяви 

відтворюють схожі ситуації, які були у їх навчальній роботі, практиці чи 

житті. 

 Рівень значимості за вищенаведеною характеристикою становить 0,01 

що, в свою чергу, менше 0,05 та вказує на достовірність отриманих 

результатів. 

 Розглядаючи показник середнього відхилення по групах (Std. 

Deviation), бачимо, що у групи студентів схильних до ризику цей показник є 

вищим та становить 2.1, у той час, коли у групи студентів не схильних до 

ризику він становить 1,3, тобто, перша група досліджуваних представлена 

більш різноманітним проявом розвитку чуттєвої інтуїції, починаючи від 

низьких значень (3 бали) до високого (12 балів). Все ж, наведена різниця не є 

більшою за одиницю, а отримані дані носять нормальний розподіл. 

 За змінною «раціональна інтуїція» у студентів, схильних до ризику, 

середнє значення по групі становить 8,2. Даний показник належить до 

високого рівня, хоча і становить його нижню межу. У групи студентів не 

схильних до ризику  результати за даним показником становлять 5,3 та згідно 

градації методики вказують на результати приналежності до середнього 

рівня.  

 Числові значення вказують, що студенти, які схильні до ризику, які 

частіше потрапляють у ситуації не тільки слабко структуровані,  які можуть 

нести загрозу для себе чи для інших, при вирішення таких ситуацій 

користуються більшою мірою не досвідом (що може бути пов’язаним із його 

відсутністю в сиду віку, замученості в навчальну діяльність, а не 

професійну), а локальною ситуацією що виникла та користючись конкретною 

наявною інформацією. При прийнятті правильного рішення їм допомагають 

такі психічні процеси як мислення та пам’ять, а їх рішення базуються не на 

емоціях а приймаються в ситуаціях із зберіганням при цьому «холодного 

розуму». 



125 

 

 Рівень значимості за вищенаведеною характеристикою становить 0,01 

що, в свою чергу, менше 0,05 та вказує на достовірність отриманих 

результатів. 

  За показником середнього відхилення по групах (Std. Deviation) 

бачимо, що для групи студентів схильних до ризику становить 1,7, в той час 

як для групи студентів не схильних до ризику – 1,2. Показник для першої 

групи є дещо вищим, хоча і не суттєво (різниця не перевищує одиницю), все 

ж вказує на ширший діапазон відповідей за даною характеристикою. 

 Для наочності отримані статистичні результати можна представити 

графічно (рис.3.3). 

 

Рис. 3.3. Порівняльний аналіз вираженості чуттєвої та раціональної інтуїції 

залежно від схильності до ризику для групи студентів 

 Спостерігаємо, що існує різниця в чуттєвій та раціональній інтуїції для 

студентів, які схильні та не схильні до ризику. Студенти з вищою готовністю 

до ризику мають більш розвинену раціональну інтуїцію, в той час, коли  не 

схильні – чуттєву.  

 Б) Порівняльний аналіз домінуючого виду інтуїції особистості для 

групи лікарів залежно від їх схильності до ризику. 

0

2

4

6

8

10

12

Чуттєва інтуїція Раціональна інтуїція 

Група студентів 

схильних до ризику 

Група студентів не 

схильних до ризику 



126 

 

 У подальшому було проведено порівняльний аналіз двох видів інтуїції 

особистості – чуттєвої та раціональної для групи лікарів. Порівняння 

проводилося аналогічно до попереднього етапу дослідження – за критерій 

брали індивідуально-психологічну характеристику «схильність до ризику».  

 Дані було отримано за допомогою методики «Діагностика рівня 

особистісної готовності до ризику «PSK Шуберта»» та самостійно 

розробленого опитувальника «Домінуючий вид інтуїції особистості».  

 Для проведення порівняльного аналізу було обрано рахувати за t-

критерієм Cт’юдента для незалежних вибірок (Independent Samples t-test) 

(додаток P.2). 

 У ході проведення  даної методики було отримано наступні результати, 

які представлено в таблиці (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Порівняльний аналіз вираженості чуттєвої та раціональної інтуїції 

залежно від схильності до ризику для групи лікарів 

 

Лікарі схильні 

до ризику 

 

Лікарі не схильні до 

ризику 
Рівень 

значимості Середнє 

значення 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Середнє 

значення 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Чуттєва 

інтуїція 
11,1 3,4 8,2 2,5 

  

0,00 

Раціональна 

інтуїція 
11,1 3,4 8,2 2,5 0,00 

 Розглянемо шкалу методики, яка характеризує чуттєву інтуїцію лікарів 

особистості. За отриманим показником середнє значення за даною шкалою 

для групи лікарів схильних до ризику становить 11,1 та згідно градації 

методики вказує на високий рівень вираженості ознаки.  У групи лікарів не 
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схильних даний показник становить 8,2 та означає вираженість ознаки на 

середньому рівні (хоча цей показник і наближається до високого рівня згідно 

градації шкали методики).  

 Порівнюючи показники, спостерігаємо, що чуттєва інтуїція є більш 

вираженою для групи лікарів, які схильні до ризику. Такі показники 

вказують, що лікарі у складних ситуаціях з високою невизначеністю 

апелюють більшою мірою до свого життєвого досвіду задля конструктивного 

її вирішення.  

 Рівень значимості, достовірності результатів є високим (0,00), тому 

результатам варто довіряти. 

 За показником середнього відхилення по групах (Std. Deviation) 

бачимо, що у лікарів, схильних до ризику, він дещо вищий (3,4), ніж у лікарів 

з низькою схильністю до ризику (2,5). Показники у даних групах є досить 

високими, тому і діапазон варіацій є ширшим, а представники першої групи 

мали більш різноманітні відповіді, все ж дані носять нормальний розподіл. 

 Далі розглянемо шкалу «раціональна інтуїція» та її показники для двох 

груп досліджуваних. Для групи лікарів, схильних до ризику, середньогрупове 

значення даної шкали становить 6,2 та згідно класифікації методики 

належить до середнього рівня вираженості ознаки. Для групи лікарів з 

низькою схильнісю до ризику даний показник є дещо меншим і становить 

4,3, хоча належить до середнього рівня вираженості ознаки також.  

 Таким чином, спостерігаємо, що раціональний вид інтуїції особистості 

є більш вираженим для лікарів схильних до ризику, але обидва показники 

знаходяться в одному діапазоні згідно градації методики, тому лікарі в 

слабко структурованих ситуаціях звертаються до своїх мисленнєвих процесів 

також.  

 Отриманим результатам можна довіряти, оскільки рівень значущості 

становить 0,01, що менше за 0,05, тому ймовірність похибки є незначною. 

 Показник середньогрупового відхилення (Std. Deviation) є досить 

наближеними однин до одного для групи лікарів з вищою та нижчою 
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схильністю до ризику та становлять показники 1,4 і 1,3 відповідно. Дана 

різниця не перевищує одиниці, тому дозволяє інтерпретувати результати як 

такі, що мають нормальний розподіл. 

 Для кращої наочності доцільним є представити отримані результати 

графічно (рис. 3.4). 

 Спостерігаємо, що для групи лікарів в залежності від їх схильності до 

ризику не виявлено різниці в домінуючому виді інтуїції, так як для обох груп 

– як схильних, так і не схильних до ризику лікарів – домінуючим виявився 

чуттєвий вид інтуїції. Спостерігається лише різниця у їх вираженості, де 

схильні до ризику лікарі мають вищі рівні з обох видів інтуїціїї – як 

чуттєвому так і раціональному.   

 

 

Рис. 3.4.  Порівняльний аналіз вираженості чуттєвої та раціональної інтуїції 

залежно від схильності до ризику для групи лікарів 

 Отже, проведений аналіз дозволив встановити індивідуально-

психологічні відмінності інтуїції залежно від схильності до ризику. Так у 

схильних до ризику осіб з провідною навчальною діяльністю домінуючим 

видом інтуїції є чуттєва, у не схильних до ризику – раціональна. У той час, 

коли для групи із провідною професійною діяльністю як схильних, так і не 

схильних до ризику осіб домінуючою є чуттєва інтуїція. Отримані результати 
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можна вважати такими, що показують зв’язок між інтуїцією особистості та 

такою індивідуально-психологічною характеристикою як схильністю до 

ризику. 

 

 

3.4. Порівняльний аналіз копінг-стратегій як прояву прийняття 

рішення особистості залежно від схильності до ризику 

 Життєві  та професійні ситуації, у яких особистості користуються 

інтуїцією, зазвичай, характеризуються невизначеністю, слабко 

структурованістю, складністю оцінки ситуації та необхідністю діяти за ліміту 

часу. У таких умовах кожна особистість має свою стратегію поведінки у 

критичних ситуаціях. Саме тому необхідним завданням для нас є 

прослідкувати якими копінг-стратегіями користуються студенти та лікарі та 

чи спостерігається ця різниця між ними у зв’язку з такою індивідуально-

психологічною особливістю як схильність до ризику. 

 Для задоволення цілей нашого дослідження було взято дані, отримані 

за допомогою методики «Діагностика рівня особистісної готовності до 

ризику «PSK Шуберта»,  а також  «Мельбурнський опитувальник прийняття 

рішення  MDMQ» в російськомовній адаптації Т. Корнілової. 

 Першочергово, нас цікавлять не просто копінг-стратегії, якими 

користуються лікарі та студенти, а саме їх особливості (наявність чи 

відсутність різниці)  у залежності від індивідуально-психологічної схильності 

до ризику. Виходячи з попереднього етапу дослідження, ми прослідкували 

різницю в інтуїції для двох груп, в залежності від схильності до ризику, саме 

тепер доцільним є розглянути на цьому ж масиві іншу характеристику – 

копінг-стратегії, які відіграють важливу роль в продуктивності лікаря.   

 За статистичну процедуру було використано порівняльний аналіз 

середньо-групових даних двох вибірок з використанням критерія t – 

Ст’юдента (додаток С1). Отримані дані носять нормальний розподіл, тому 
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дозволяють проводити інтерпретацію за даним критерієм. Різниця в рівнях 

значимося за всіма наведеними параметрами не перевищує одиниці. 

 Проаналізуємо копінг-стратегії якими користуються студенти з 

високою та низькою схильністю до ризику (табл. 3.8). 

 Таблиця 3.8 

Порівняльний аналіз домінуючих копінг-стратегій студентів залежно від  

їх схильності до ризику  

 

Студенти 

схильні до ризику 

Студенти 

не схильні до ризику  

Рівень 

значимості 
Середнє 

значення 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Середнє 

значення 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Пильність 15,2 2,5 9,4 1,9 0,00 

Уникнення 7,5 2,9 8,2 2,7 0,01 

Прокрастинація 6,3 2,2 7,7 2,9 0,00 

Надпильність 11,6 2,0 13,4 2,5 0,02 

   

 Рзглянемо результати отримані для групи студентів схильних до 

ризику. 

 Звертаючись, до таблиці 3.8 бачимо, що у студентів схильних до 

ризику домінуючою копінг-стратегією виступає «пильність». ЇЇ середнє 

значення по групі становить 15,2, що є найвищим показником. Розглядаючи 

показник середнього відхилення (Std. Deviation) бачимо, що він становить 2,5 

та вказує на різноманітність відповідей описуваною шкалою. Рівень 

значимості за вищенаведеною характеристикою становить 0,00 що, в свою 

чергу, менше 0,05 та вказує на достовірність отриманих результатів. Копінг-

стратегія «пильність» є тією єдиною, яка згідно методики вважається 

продуктивною, а значить, приводить в більшості випадків до позитивних 

результатів. Тобто, незважаючи на високу схильність до ризику, а значить, 



131 

 

тенденцію потрапляти в слабко структуровані ситуації, більша частина 

студентів виходять переможцями з таких ситуацій завдяки допінг-стратегії 

«пильність». Вони є уважними та терпимими в таких ситуаціях та зберігають 

холодний розум.  

 Другою за домінуванням для схильних до ризику студентів є копінг-

стратегія «надпильність». Рівень її вираженості становить 11,6, а показник 

середньо-квадратичного відхилення по групі 2 (відповіді менш різноманітні в 

порівнянні зі змінною пильності). Рівень значимості є допустимий для того, 

щоб брати результати до уваги і становить 0,02. Даний копінг належить до 

непродуктивних, а значить може заважати студентам у прийнятті рішень. 

Усвідомлюючи важливість певної ситуації для прийняття рішення, вони 

схильні бути занадто захоплені ситуацією, а значить, змінювати свій 

емоційний фон, що і заважатиме продуктивному рішенню. Вираженість 

такого копінгу як «надпильність» може супроводжуватися підвищеною 

емоційністю, а при крайній вираженості – панічними атаками.  

 Наступні два копінга «уникнення» та «прокрастинація» є менш 

вираженими та  становлять 7,5 та 6,3 бали відповідно. Показник 

середньоквадратичного відхилення становить для копінгу «уникнення» 

становить 2,9 та вказує на більш різноманітні відповіді по даному параметру 

в порівнянні з копінгом прокрастинації, де показник становить 2,2. Рівні 

значимості двох показників знаходяться у межах норми (Sig = 0,01 та 0,00). 

 Студенти схильні до ризику в меншій мірі використовують дані 

копінги. Вони воліють занурюватися в ситуацію, а не певним чином від неї 

відгороджуватися, на що і вказує розвиненість таких допінгів як «пильність» 

та «надпильність». Незважаючи на те, що один з них є не продуктивний, все 

ж він вказує на ознаку та бажання студентів до дії. 

 Розглянемо далі копінг-стратегії, які характерні студентам не схильним 

до ризику. 

 Спостерігаємо, що домінуючим допінгом для студентів не схильних до 

ризику виступає «надпильність» і становить 13,4. Показник середнього 



132 

 

відхилення по групі становить 2,5 та вказує на різноманітність відповідей, 

приналежних до даної шкали.  Рівень значимості знаходиться в межах норми 

та становить 0,02. Студенти, які не схильні до ризику, а значить, з 

обережністю відносяться до слабко структурованих ситуацій, навіть при 

потраплянні в них проявляють надпильність. У таких ситуаціях їм 

характерна тривожність, висока емоційність, яка і заважає їм діяти 

ефективно, оскільки «надпильність» належить до непродуктивного допінгу. 

Вони можуть втрачати контроль над власним емоційним станом – звертатися 

до регресивних станів чи впадати в паніку. 

 Менш вираженою копінг-стратегією для студентів є «пильність» та 

становить 9,4 з показником середньоквадратичного відхилення 1,9 та вказує 

на меншу різноманітність відповідей у порівняння з попереднім допінгом. 

Рівень значимості є допустимим та становить 0,00. Даний копінг є 

продуктивним, але він не є домінуючим для студентів, а знаходиться на 

другому місті по частоті, що зустрічається. Так як дана група студентів не 

схильна до ризику, можемо допустити, що саме їм притаманна обережність, 

та певна тривожність, що і оберігає від ситуацій ризику. Все ж при 

потраплянні в них, дані характеристики їм заважають справлятися із 

ситуаціями саме через тривожність та зайву емоційність. 

 Аналогічно до групи студентів із високою схильністю до ризику, такі 

допінги як «уникнення» та «прокрастинація» є менш вираженими і для 

студентів із низькою схильністю до ризику та  становлять 8,2 та 7,7 балів 

відповідно. Показник середньоквадратичного відхилення становить для 

копінгу «уникнення» становить 2,7 та вказує на менш різноманітні відповіді 

по даному параметру в порівнянні з копінгом прокрастинації, де показник 

становить 2,2. Рівні значимості двох показників знаходяться у межах норми 

(Sig = 0,01 та 0,00). Допускаємо, що ці два копінги є менш притаманними для 

студентів обох груп в силу їх віку, коли юнацький максималізм спонукає до 

дії, а не бути пасивним ситуації, саме тому і їх домінуючі допінги є більш 

активними. 
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 Наступним етапом дослідження є розгляд тих копінгів, які притаманні 

для другої групи досліджуваних – а саме лікарям (додаток С2).  

 Дуже важливо зрозуміти, які копінги використовують особистості, які 

залучені в професію, та в силу своєї діяльності часто стикаються з 

ситуаціями небезпеки, а професія характеризується підвищеною моральною 

відповідальністю за життя та здоров’я інших людей.  Їх копінги розглядалися 

аналогічно, в залежності від особистістіної схильності до ризику (табл. 3.9).   

Таблиця 3.9 

Порівняльний аналіз домінуючих копінг-стратегій лікарів залежно від  

їх схильності до ризику 

 

Лікарі 

схильні до ризику 

Лікарі 

не схильні до ризику  

Рівень 

значимості 
Середнє 

значення 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Середнє 

значення 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Пильність 11,2 1,6 11,8 2,6 0,00 

Уникнення 12,8 2,3 10,2 2,4 0,01 

Прокрастинація 7,5 2,2 8 1,6 0,01 

Надпильність 9,4 1,7 9,2 2,6 0,01 

 

 Для початку розглянемо копінг-стратегії, якими користуються лікарі із 

високою схильністю до ризику, які можуть крім професійної діяльності, 

можуть провокувати ризик і у життєвих ситуаціях.  

Спостерігаємо, що найбільш вираженою копінг-стратегією для групи 

лікарів з високо схильністю до ризику є «уникнення» та становить 12,8 балів.  

Показник середньоквадратичного відхилення дорівнює 2,3 та вказує на 

різноманітність відповідей досліджуваних. Рівень значимості є допустимим 

та становить 0,01. Результати вказують, що домінуючою характеристикою 

для лікарів схильних до ризику є уникнення вирішення ситуацій при їх 
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виникненні. Згідно інтерпретації методики, такі показники можуть вказувати 

на схильність уникати відповідальності при вирішенні, перекладати 

вирішення ситуацій на інших. Даний копінг не є продуктивним. Така копінг-

стратегія також може вказувати на емоційне вигорання професіонала. 

 Наступний копінг, який характерний для лікарів із схильністю до 

ризику вже є продуктивний – а саме «пильність», що становить 11,2. 

 Розглядаючи показник середнього відхилення (Std. Deviation) бачимо, 

що він становить 1,6 та вказує на більшу однозначність відповідей в 

порівнянні з попередньою шкалою. Рівень значимості за вищенаведеною 

характеристикою становить 0,00 що, в свою чергу дозволяє розглядати 

результати як значимі. З результатів бачимо, що значна частина лікарів все 

таки відповідально ставляться до свої роботи та використовують 

продуктивну копінг-стратегію, яка дозволяє їм бути успішними у власній 

діяльності. 

 Найменшу балів набрали такі копінг-стратегії як «надпильність» та 

«прокрастинація», що становить 9,4 та 7,5 балів відповідно. Показник 

середнього відхилення в групах вказує на незначну більшу різноманітність 

відповідей для другого параметру (над пильність  – 1,7; прокрастинація –  

2,2). Рівні значимості за вищенаведеними характеристиками знаходяться в 

допустимих нормах (sig = 0,01 для обох характеристик). Як бачимо, в силу 

своєї діяльності, лікарі меншою мірою схильні проявляти надпильність, 

оскільки вони вже звикли до складних професійних ситуацій, які вже не 

викликають у них зайвої емоційності та вони досить добре володіють своїм 

емоційним станом. Водночас вони мають і найменші показники за 

параметром прокрастинації, оскільки їх робота не дозволяє бездіяльності, а 

вимагає активних рішень. Сама специфіка діяльності ускладнює перенесення 

рішення на інший час. 

 Розглянемо тепер копінг-стратегії, якими користуються лікарі із 

низькою схильністю до ризику. 
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 Спостерігаємо, що домінуючим копінгом для лікарів із низькою 

схильністю до ризику є «пильність» і становить 11,8 з показником 

середньоквадратичного відхилення 2,9 та вказує на високу різноманітність 

відповідей. Рівень значимості є допустимим та становить 0,00. Оскільки цей 

копінг є продуктивним, він вказує на здатність лікарів з низькою схильністю 

до ризику приймати правильні рішення в слабко структурованих ситуаціях. 

Вони не прагнуть потрапляти у критичні ситуації, не провокують їх, а 

мотивовані на прояв відповідальності, схильності діяти негайно у випадку 

виникнення таких ситуацій. Проявляти пильність як копінг-стратегію вони 

можуть при постановці діагнозу, вибору способів лікування,  ставленні до 

пацієнта. 

 Наступним по частоті іде копінг-стратегія «уникнення». Вона 

становить 10,2 бали, що дещо нижче від показника попередньої шкали. 

Розглядаючи показник середнього відхилення (Std. Deviation) бачимо, що він 

становить 2,4 та вказує на різноманітність відповідей досліджуваних. Рівень 

значимості за вищенаведеною характеристикою становить 0,01 що дозволяє 

розглядати результати як значимі.  Все ж даний копінг є непродуктивним і 

вказує на те, що лікарі схильні уникати відповідальності при виникненні 

складної ситуації, тобто перекладати ініціативу до дії на когось іншого, що в 

свою чергу є досить небезпечним. 

 Найнижчими за вираженістю є такі копінг-стратегії як «надпильність» 

та «прокрастинація» та становить 9,2 та 8 балів відповідно. Показник 

середнього відхилення по групах вказує на незначну більшу різноманітність 

відповідей для другого параметру (надпильність – 2,6; прокрастинація –  1,6) 

Рівні значимості за вищенаведеними характеристиками знаходяться в 

допустимих нормах (sig = 0,01 для обох характеристик). Ці параметри є 

найменш вираженими для групи лікарів як схильних, так і не схильних до 

ризику. Можемо допустити, що специфіка їхньої діяльності виховала в них 

емоційну стійкість, загартованість,  тому копінг «надпильність» проявляється 

менше. Вони не схильні бути занадто емоційними у складних чи критичних 
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ситуаціях, володіючи добре своїм станом.  Копінг «прокрастинація» для них 

теж не характерний, оскільки діяльність лікаря вимагає негайної реакції а 

умови діяльності унеможливлюють відтягування з прийняттям рішення, що 

може нести загрозу для здоров’я та життя інших людей. 

 Для наочності отримані статистичні результати можна представити 

графічно (рис.3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Середньогрупові показники копінг-стратегій студентів та лікарів 

залежно від їх схильності до ризику 

 Отже, домінуючі копінг-стратегії різняться для двох груп 

досліджуваних – студентів та лікарів залежно від їх схильності до ризику. 

Так,  для схильних до ризику студентів провідним копінгом виступає 

пильність; для не схильних до ризику студентів – надпильність. Для 

схильних до ризику лікарів домінуючим копінгом являється уникнення; для 

не схильних до ризику – пильність. Спостерігаємо, що продуктивні копінги 

проявляються як у схильних, так і не схильних до ризику особистостей. 
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3.5. Типологія прояву інтуїції особистості залежно від схильності до 

ризику. 

 Для того, щоб краще зрозуміти особливості інтуїції особистості, які у 

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

було вирішено розробити типологію, яка дозволить розкрити взаємозв’язки 

між досліджуваними характеристиками та сприятиме кращому розумінню 

отриманих у процесі дослідження результатів. Типологію ми будували за 

допомогою такого методу математичної статистики як кластерний аналіз. Він 

дозволяє згрупувати респондентів у класи таким чином, що об’єкти в 

кожному класі будуть схожими один на одного більше, ніж об’єкти з інших 

класів. Варто зауважити,  що кластерний аналіз проводився окремо для двох 

груп досліджуваних – студентів та лікарів, оскільки, передбачається, що 

кожна вибірка буде містити певні специфічні для неї зв’язки. Даний аналіз 

ми проводимо для того, щоб виокремити основні підгрупи респондентів,  які 

будуть проявляти певний набір характеристик відмінний від інших.  

 При виокремленні груп ми будемо спиратися на дані, отримані за 

допомогою різноманітних психодіагностичних методик, а саме «Діагностика 

рівнів особистісної готовності до ризику (PSK Шуберта)», самостійно 

розробленого опитувальника «Домінуючий вид інтуїції особистості», «Тест 

Кеттела», «Тест Айзенка», «Мельбурнський опитувальник прийняття 

рішення  MDMQ» в російськомовній адаптації Корнілової Т. В. Цей 

інструментарій розкриває індивідуально-психологічні характеристики 

досліджуваних з різних сторін, враховуючи рівні індивіда, особистості та 

індивідуальності, тому дозволяє розробити комплексну типологію. 

 A) Розроблена типологія для групи студентів. 

 Для аналізу було обрано ієрархічний метод кластерного аналізу, де 

об’єкти об’єднуються в групи послідовно. Стратегією кластерного аналізу 

було обрано метод міжгрупового зв’язку, згідно з якою на кожному етапі 

обчислюється середня арифметична відстань між кожним об’єктом із одного 
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кластера та кожним об’єктом з іншого кластера, після чого, якщо ця середня 

відстань менша, ніж середня відстань до будь-якого іншого кластера, то 

об’єкт приєднується до даного кластера.  

 Із таблиці обробки спостережень (додаток Т.1) бачимо, що в процесі 

кластеризації було враховано результати 156 досліджуваних із 160 (97,5% зі 

100%), тобто результати 4 досліджуваних суттєво відрізнялися від інших, 

тому до типології не ввійшли. 

 За допомогою таблиці послідовності агломерації (додаток Т.2) нами 

було визначено оптимальну кількість кластерів. В нашому прикладі наявне 

різке зростання різниці між коефіцієнтами при переході від кроку 151 до 

кроку 152. Відповідно, найбільш оптимальна кількість кластерів може бути 

отримано на одному з цих кроків. Ця кількість дорівнює чисельності об’єктів 

мінус номер кроку, тобто 156-151=5, або 156-152=4. У такому разі остаточне 

рішення про кількість кластерів покладається на дослідника, тому прийнято 

рішення рухатися із кількістю кластерів 4, оскільки, типологія тоді досягає 

відносно рівної наповненості кластерів. 

 У результаті проведного аналізу нами отримано чотири кластери, які 

типологізують студентів за різними індивідуально-психологічними 

особливостями. 

  Отримані кластери не рівнозначні за кількістю досліджуваних, які до 

них входять. Відповідно до домінуючих характеристик кластерам було дано 

назви. Так до першого кластеру з умовною назвою «Ризиково-чуттєвий» 

увійшло 73 студентів-медиків, що становить 46,79% вибірки, до другого 

кластеру «Ризиково-раціональний» – 34 досліджуваних (21,79% вибірки); до 

третього кластеру з назвою «Обережно-чуттєвий» -38 досліджуваних (24,36%  

вибірки); до четвертого кластеру «Обережно раціональний» – 11 студентів 

(7,05% респондентів). Спостерігаємо, що група студентів є досить 

різноманітною за своїми індивідуально психологічними характеристиками, 

оскільки представлена чотирьома типами поєднання індивідуально-
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психологічних характеристих особистості. Розподіл досліджуваних по 

кластерам представлено на малюнку 3.6. 

 

Рис. 3.6. Розподіл групи студентів по кластерам у залежності від їх 

типологічних особливостей 

 Наступним кроком необхідно з’ясувати особливості отриманих 

кластерів та чим вони відрізняються один від одного. Для цього проводимо 

процедуру порівняння середніх значень для досліджуваних змінних у 

отриманих нами кластерах. Розгорнута характеристика отриманих типів 

(кластерів) подана у таблиці 3.10 

Таблиця 3.10  

Індивідуально-психологічна типологія зв’язку домінуючих видів інтуїції 

та схильності до ризику (група лікарів) 

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 

46,79% 

21,79% 

24,36% 

7,05% 

Ризиково-чуттєвий 

Ризиково-раціональний 

Обережно-чуттєвий 

Обережно-раціональний 
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Продовження табл. 3.10 

екстраверсія- 

інтроверсія 
18,3 екстраверсі 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. 

8,6 

 

емоційна 

стабільність 
4,3 

емоційна 

нестаб. 
10,2 

емоційна 

стабільність 

експресивність-

стриманість 
7,4 експресивн. 6,2 експресивн. 7,3 експресивн. 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 

  

 Тип номер один – «Ризиково-чуттєвий».  

 До цього типу відноситься група студентів, які мають високу 

схильність до ризику, а значить, часто потрапляють у слабко структуровані 

ситуації та можуть їх провокувати. Їх домінуючий вид інтуїції – чуттєва, що 

допомагає виходити з цих ситуацій за рахунок оперування наявним досвідом 

та творчої уяви. Все ж, такі особистості в ситуаціях діяльності схильні 

відкладати прийняття рішення, використовуючи прокрастинацію як 

стратегію. Це може відбуватися в силу їх віку та відсутності досвіду. 

 Такі особистості є екстравертами, експресивними особистостями, 

відкритими до нового досвіду, що може і пояснювати їх схильність до ризику 

як до пошуку нових вражень. Вони часто не відповідають загальноприйнятим 

правилам, маючи низьку нормативність поведінки.  

 Представники даного типу є досить тривожними та не завжди 

справляються зі своїми емоціями, мають високий рівень нейротизму. 

 У свою чергу, вони є досить чутливими до впливу оточуючих та 

мрійниками, маючи розвинену уяву, що і є визначальним для їх розвиненої 
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чуттєвої інтуїції. Високий рівень радикалізму вказує на можливість розгляду 

ситуацій та явищ з різних сторін.     

 Цей тип можна охарактеризувати як «творчі особистості», які прагнуть 

нових вражень та слідують своїм неоднозначним душевним потягам, не 

завжди враховуючи наслідки. 

 Тип номер два – «Ризиково-раціональний».  

 Досліджувані даного типу мають високу схильність до ризику, а 

значить, часто можуть потрапляти у загрозливі ситуації. У тих ситуаціях 

вони не прагнуть брати відповідальність на себе, використовуючи 

притаманний для них копінг – уникнення.   

 Такі особистості є екстравертами, відкритими до нового досвіду, 

експресивними – сукупність рис, яка в свою чергу може пояснювати їх 

прагнення до ризику.   

 Студенти цієї групи є досить практичними в житті, спокійними, та 

мають «холодний розум», зберігаючи аналітичність мислення та здатність 

вийти за рамки конкретної ситуації. 

 Такий тип досліджуваних можна охарактеризувати як стійкий 

емоційно, та який займає в критичній ситуації пасивну позицію – прагне 

абстрагуватися та не приймати активних дій; жага до нового спонукає до 

потрапляння в такі ситуації.  

 Тип номер три – «Обережно-чуттєвий». 

 Група студентів цього типу мають низьку схильність до ризику, 

намагаються уникати слабкоструктурованих ситуацій. Це робити їм 

допомагає чуттєва інтуїція. Домінуючою копінг-стратегією є надпильність. 

Тобто в слабко структурованих ситуаціях можуть бути занадто емоційними, 

хаотично вибирати між кількома альтернативами, що і ускладнює прийняття 

рішення. 

 Такі особистості відкриті до нового досвіту, в той же час в більшій мірі 

інтроверти, зосереджені на внутрішньому світі. Вони мають високу 



142 

 

нормативність поведінки, можливо, завдяки цій характеристиці і схильні 

уникати загрозливих ризикових ситуацій. 

 У свою чергу, вони є досить чутливими до зовнішніх впливів, за своєю 

природою більш мрійливі, ніж практичні, це пояснює домінування  у них 

саме чуттєвої інтуїції. Їхня чутливість підтверджується характеристиками 

їхньої нервової системи, яку відносно можна охарактеризувати як слабкою –  

емоційно нестабільні та мають високий рівень нейротизму, досить тривожні. 

 Цей тип схильний виражати свої емоції, маючи високий рівень 

експресивності.  

 При потраплянні в слабо структуровану ситуацію розглядають її з 

різних сторін, не зациклюються однобічно, маючи низькі показники 

консерватизму. 

 Такий тип можна охарактеризувати як чуттєво-творчий, який маючи 

слабкий тип нервової системи прагне не потрапляти у ситуації небезпечні для 

себе, а при потраплянні зайва емоційність заважає виходити з них 

продуктивно. 

 Тип номер чотири – «Обережно-раціональний». 

 Представники даного типу мають низьку схильність до ризику, 

прагнуть уникати слабкоструктурованих ситуації. Їх домінуючий вид інтуїції 

– раціональна, тому все ж при потраплянні в такі ситуації вони намагаються 

вникнути в сутність проблеми в якій опинилися, оцінюють її масштаби та 

способи вирішення. Домінуючою копінг-стратегією для них є пильність, що і 

допомагає їм успішно виходити із таких ситуацій, оскільки, даний копінг є 

продуктивним. 

 Більшість таких особистостей є інтровертами, замкнутими в собі, 

сконцентрованими на внутрішньому світі. Низький рівень нейротизму та 

емоційна стабільність допомагають зберігати самоконтроль та спокій у 

критичних ситуаціях. Завдяки стриманості можуть не проявляти власні 

емоції, коли щось іде не так. 
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 Домінування практичності над мрійливістю, а жорсткості над 

чутливістю сприяє пошуку рішення не завдяки емоціям, а завдяки 

орієнтуванню в новій ситуації. 

 Висока нормативність поведінки забезпечує уникнення ризикових 

ситуацій, а високий рівень консерватизму свідчить про аналітичний характер 

їхнього мислення та бажання бути добре проінформованими. 

 У загальному, цей тип проявляє себе як стійкий та сильний, з низькою 

емоційністю та небажанням шукати пригод для себе, але прийняттям 

відповідальності для пошуку правильного рішення  у критичних ситуаціях. 

 Б) Розроблена типологія для групи лікарів. 

 Аналогічно до попередньої групи студентів, для створення типології 

досліджуваної групи лікарів було проведено ієрархічний кластерний аналіз із 

використанням методу міжгрупового зв’язку 

 Із таблиці обробки спостережень (додаток У.1) бачимо, що в процесі 

кластеризації було враховано результати 119 досліджуваних із 120 (99,2% зі 

100%), тобто результати 1 досліджуваного були кардинально відмінними від 

решти вибірки. 

 Оптимальну кількість кластерів було визначено за допомогою таблиці 

послідовності агломерації (додаток У.2). В даному випадку різке зростання 

різниці між коефіцієнтами при переході від кроку 116 до кроку 117. 

Відповідно, найбільш оптимальна кількість кластерів може бути отримано на 

одному з цих кроків: 119-116=3, або 119-117=2. Нами було прийнято рішення 

рухатися із кількістю кластерів 2, згідно якісній інтерпретації отриманих 

результатів. 

 Як бачимо, у порівнянні із попередньою групою, було отримано меншу 

кількість кластерів – не чотири, а лише два, що свідчить про менш 

різноманітну представленість цієї вибірки. Це може відбуватися в силу віку, 

оскільки група студентів належить до періоду юності та ранньої зрілості, 

коли ще відбувається активне формування індивідуально-психологічних 

особливостей та особистісних цінностей за яким досліджувані даної групи і 
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можуть відрізнятися. В той час, коли група лікарів представлена 

досліджуваними середнього віку та пізньої зрілості. Ще одним фактором, що 

може впливати на такі результати є те, що через не до кінця свідомий вибір 

професії, студенти медичного університету не завжди продовжують свій 

професійний шлях обраною лікарською спеціальністю, маючи можливість 

змінити свою подальшу діяльніст з медичної на абсолютно протидежну.  В 

той час, коли група лікарів уже об’єднана обраною професією через її 

свідомий вибір та з притаманним для них однорідним набором 

індивідуально-психологічних характеристик, які і могли лежати в основі 

цього вибору. В процесі їхньої діяльності вони теж могли сформувати набір 

індивідуально-психологічних характеристик, які  допомагають бути 

успішним в обраній професії. 

 Отримані два типи є нерівнозначними за кількістю досліджуваних. Так 

до першого кластеру з умовною назвою «Ризиково-раціональний» увійшли 

72 досліджуваних, що становить 60,5%  вибірки, до другого – «Обережно-

чуттєвий» – 47 досліджувних – 39,17% вибірки. 

 Розподіл досліджуваних по кластерам для даної групи представлено на 

малюнку 3.7. 

 

Рис. 3.7. Розподіл групи лікарів по кластерам у залежності від їх 

типологічних особливостей 

60,50% 

39,50% 

Ризиково-раціональний 

Обережно-чуттєвий 
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 Розгорнута характеристика отриманих типів (кластерів) подана у 

таблиці 3.11. Розглянемо детальніше отриману нами типологію. 

Таблиця 3.11 

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 

 

 Тип номер один – «Ризиково-раціональний». 

 Досліджувані даного типу характеризуються високою схильністю до 

ризику, а значить схильні більше ніж інші потрапляти у слабко структуровані 

ситуації та приймати рішення, які можуть нести загрозу як для себе, так і для 

інших.  Домінуючий у них вид інтуїції – раціональна, тобто у таких ситуаціях 
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вони в першу чергу звертають увагу на поточні умови, в не апелюють до 

власного досвіду. За таких умов їхня копінг- стратегія – це уникнення, тобто, 

незважаючи на схильність потрапляти в загрозливі ситуації, вони уникають 

прийняття фінального рішення та схильні перекладати відповідальність на 

інших. Також цей копінг може проявлятися у вигляді бездіяльності. 

 Такі особистості є екстравертами, відкриті до нового досвіду, що в 

свою чергу і пояснює їх високу схильність до ризику як бажання отримати 

нові емоції та відчуття. Низька нормативність поведінки, яка для них 

притаманна, є  цьому підтвердженням. 

 У силу лікарської професії та досвіду, вони є емоційно стабільними, 

спокійними, стриманими у поведінці з низьким рівнем нейротизму, що 

притаманне саме для стійкого типу нервової системи. 

 У своїй діяльності вони є більш жорсткими ніж чутливими, 

практичними у підході до вирішення проблем. 

 Тип номер два – «Обережно-чуттєвий». 

 Особистості даного типу характеризується низькою схильністю до 

ризику, а значить, прагненням уникати слабко структурованих ситуацій. 

Вони мають розвинену чуттєву інтуїцію, а значить, у своїй діяльності 

апелюють до минулого досвіду, співставляючи попередні ситуації з новою. 

 Домінуючий копінг для даної групи – це пильність, що, власне, є 

продуктивним та допомагає бути успішним у діяльності.  

 Досліджувані даної групи є інтровертами, зосередженими на 

внутрішньому світі, досить чуттєвими та замкненими в собі, віддаючи 

перевагу бути на самоті, ніж у великих групах. Вони є більш мрійливими, 

аніж практичними. Саме ці характеристики сприяють розвитку чуттєвої 

інтуїції для даної групи.  

 Тип нервової системи досліджуваних можна віднести до стійкого. Вони 

є емоційно стабільними, спокійними, з низьким рівнем нейротизму. 

Допускаємо, що саме в силу лікарської професії та ситуацій, у які вони 
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потрапляли, вони могли сформувати певні характеристики, з опорою на 

вроджений тип нервової системи. 

 Високі показники радикалізму характеризують досліджуваних як 

таких, шо спокійно ставляться до змін та завдяки аналітичному мисленню 

аналізують ситуації. 

 Отже, в результаті проведеного кластерного аналізу було встановлено 

різницю в типологічних відмінностях у двох групах досліджуваних – 

студентів та лікарів.  

  

 

 3.6. Методичні рекомендації для розвитку інтуїції особистості 

 У результаті проведеної роботи, нами було встановлено, що 

особистість характеризується різним співвідношенням двох видів інтуїції – 

чуттєвої та раціональної, маючи домінуючим один із зазначених видів. Існує 

різниця у домінуючому виді інтуїції в залежності від схильності до ризику 

особистості та провідної діяльності. Враховуючи цю різницю, ми 

пропонуємо рекомендації щодо розвитку інтуїції особистості, які будуть 

специфічними для кожної з груп та опиратися на отримані результати нашого 

дослідження.  

 Запропоновані нами рекомендації доцільно буде розділити на два 

блоки. Перший блок – інформаційно-теоретичний, який містить загальні 

рекомендації для розвитку інтуїції осбистості. Він сформований на основі 

аналізу як і загальної теоретичної літератури щодо розвитку інтуїції, так і на 

уснові отриманих у дослідженні результатів. 

 Інформаційно-теоретичний блок рекомендацій 

 1. Звертати увагу психологу на те, що як у навчальній, так і в 

професійній діяльності як студенти так і професіонали схильні 

використовувати інтуїцію. 

 Незважаючи на високий рівень специфічних навичок необхідних для 

певної професії (на прикладі професії лікаря), особистості у своїй діяльності 
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схильні покладатися на інтуїцію при прийнятті рішень. Це стосується як 

навчальної, так і професійної діяльності. У навчальній діяльності тенденція 

до використання інтуїції є меншою у порівнянні із професійною, зокрема, 

тому, що саме у професії особистості частіше стикаються із ситуаціями 

невизначеності та слабкоструктуованими ситуаціями, що і висуває таку для 

них необхідність.  

 2. Враховувати, що незалежно від провідної діяльності (навчальної та 

професійної) особистість потребує розвитку інтуїції. 

 Оскільки в дослідженні виявлено, що використання інтуїції для обох 

досліджуваних груп переважає над розвитком їх інтуїтивної здатності, це  

вказує на те, що маючи різноманітне коло життєвих та професійних ситуацій, 

де досліджувані  використовують інтуїцію, їх інтуїтивна здатність 

залишається недостатньо розвиненою, що і може приводити до хибності 

таких інтуїтивних рішень. Тому постає необхідність працювати над 

розвитком інтуїції особистості на тренінгових заняттях, індивідуальному 

консультуванні, заняттях саморозвитку. 

 3. Важливою є інформація щодо типів особистості при використанні 

інтуїції, що вказує на можливість формування того типу особистості, що 

приводить до продуктивних рішень відповідно до провідної діяльності: у 

навчальній – обережно-раціональний, у професійній – обережно-чуттєвий. 

 Специфіка діяльності та досвід особистості визначають той вид 

інтуїції, який буде найбільш ефективним для певних ситуацій. Студенти, які 

не мають досвіду роботи за фахом, орієнтуються в прийнятті рішень на 

поточну ситуацію що виникає, використовуючи наявні докази, тому саме 

раціональний вид інтуїції для них буде ефективним; в той час коли лікарі 

оперують до власного минулого досвіду завдяки чуттєвій інтуїції. 

 4. Враховувати інформацію про ключові індивідуально-психологічні 

характеристики, що впливають на розвиток чуттєвої та раціональної інтуїції. 

 Характеристики, що впливають на формування чуттєвої та 

раціональної інтуїції відрізняються між собою. Чуттєва інтуїція буде вищою 



149 

 

для людей чутливих, стриманих, інтровертованих та мрійливих; раціональна 

– для осіб практичних, консервативних, спокійних та з високою 

нормативністю поведінки. Наведені індивідуально-психологічні 

характеристики 

 5. Формувати у професіях підвищеної відповідальності таку необхідну 

професійну якість як спостережливість. 

 Увага до деталей та здатність враховувати найменші характристики та 

ознаки в критичних ситуаціях буде сприяти прийняттю правильних 

інтуїтивних рішень. Лише особистість яка здатна не лише дивитися, а й 

помічати зможе бути ефективною та покладатися на інтуїцію.  

6. Практикуватися у прийнятті інтуїтивних рішень «на швидкість» з 

обов’язковою їх подальшою перевіркою.  

 У діяляьності необхідним є розвиток не лише якостей, що відіграють 

важливу роль в інтуїції особистості, а також практикувати прийняття 

інтуїтивних рішень у професійних та життєвих ситуаціях. Такими вправами 

можуть бути відгадування людини, що телефонує, номеру громадського 

транспорту, який наближається і т.д. Поступово інтуїція стане кращою і буде 

помічником як у житті так і в практичній діяльності. 

 Нами запропоновано також практичний блок, для розвитку інтуїції, що 

містить в собі рекомендації, спрямовані на розвиток домінуючого виду 

інтуїції особистості – як чуттєвого, так і раціонального. 

 Практичний блок рекомендацій 

 У практичному блоці, рекомендації містять вправи, що можуть бути 

використані для розвитку інтуїції особистості при написанні тренінгових 

програм, індивідуальному консультуванні. Наведені вправи є рекомендовані, 

а розвиток інтуїції особистості не обмежується ними. Вони можуть бути 

адаптовані та доповнені в залежності від вікової групи, професійного 

спрямування тих, хто потребує розвитку інтуїції. Підбір вправ здійснено 

окремо для розвитку двох видів інтуїції – чуттєвої та раціональної.  
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 Рекомендації для розвитку чуттєвої інтуїції полягають у розвитку 

складових, які в сукупності або частково формують зазначений вид інтуїції 

осбистості. 

 1. Надавати досвід сприймання різноманітних чуттєвих образів (почати 

тренування із досвіду безпосереднього впливу предметів на органи чуття – 

зір, слух, нюх, дотик, смак). 

 Вправа №1 

 Інструкція. Робота виконується в парах.  

 1-й етап. Одному з учасників зав’язують очі та пропонують на дотик 

визначити який предмет знаходиться в нього в руці. Пропонуються як 

підручні предмети, які часто використовуються людиною (лінійка, телефон, 

маркер, ґудзик) так і ті з якими людина стикається рідко (дискета, морський 

камінь). Якщо людина справляється успішно необхідно ускладнити завдання, 

запропонувавши подібні предмети (ручка-олівець, листок клена і осики). 

Відбувається обмін ролями в парі. 

 2-й етап. Пропонується визначити на смак який овоч/фрукт дають 

скуштувати. 

 3-й етап. Один член пари плескає в долоні, знаходячись у різних кінцях 

кімнати. Завдання полягає в тому, щоб локалізувати з якої частини кімнати 

йде звук.  

 4-й етап. Пропонуються запахи різних квітів. Завданя полягає в тому, 

щоб  визначити кожен з них.  

 Зворотній зв'язок: обговорення результату, що було складно, які 

предмети сприймати легше, як часто в житті ми звертаємо увагу на деталі 

предметів, що нас оточують.  

 Вправа №2 

 Інструкція. Пропонуються кульки різної ваги, які даються в долоні. 

Завдання в тому, щоб визначити яка з них важча. Черга подачі наступна: 

права важча ліва легша, права легша ліва важча, дві однакові.  
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 Зворотній зв'язок: чи вдалося розрізнити кулі тоді, коли вони були 

однакові? Чому виникли складнощі? Що було важким у цьому завданні а що 

сприяло його виконанню? 

 Вправа №3 

 Інструкція. Учасники утворюють два кола – зовнішнє та внутрішнє, 

стаючи обличчям один одного. Ціль – запам’ятати якомога більше деталей із 

зовнішнього вигляду людини, яка стоїть навпроти. Зовнішнє коло 

пересувається, таким чином всі учасники будуть взаємодіяти зі всіма. По 

закінченню всі сідають на свої місця. Ведучий задає запитання на 

спостережливість. Наприклад: у кого з учасників групи взуття зеленого 

кольору? Які тварини намальовані на сукні у однієї з учасниць? Хто тримав у 

руках мобільний телефон? Виграє той, хто набрав найбільшу кількість 

правильних відповідей. 

 Зворотній зв'язок: обговорення результату, що було складно, що 

запам’ятовуэться легше, як часто в житті ми звертаємо увагу на деталі, що 

нас оточують. 

 2. Розвивати емоційний інтелект (вправи на розгадування емоцій, 

відчуттів, станів інших). 

 Вправа №1 

 Інструкція. Кожний учасник отримує окреме завдання у конверті. 

Наприклад: показати жестом певну емоцію: радість, захоплення, подив тощо. 

Кожному потрібно за допомогою жестів та міміки зобразити задану емоцію 

чи психоемоційний стан людини. Решта учасників повинні відгадати. 

Захоплення виражається сплеском рук. Мовне спілкування забороняється! 

Зворотній зв’язок: обговорення ефективності проведеної вправи, 

виявлення учасниками тих труднощів, з якими вони стикнулись в ході 

виконання завдання. 

 Вправа №2 

 Інструкція. Ведучий дає завдання учасникам: «Напевно усім відомий 

вислів: «Очі – дзеркало душі». Тож зараз спробуйте заглянути в очі вашого 
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сусіда справа і прочитати в них, що ж діється у його душі». Кожен учасник 

повинен висловити свою думку стосовно психоемоційного стану свого сусіда 

і спробувати проникнутись його почуттями та переживаннями.  

 Зворотній зв’язок: відповідь на питання: чи правильно відобразили ваш 

стан? Які відчуття та переживання виникали? Який досвід ви здобули для 

себе?  

 Вправа №3 

 Інструкція. Учасники працюють в парах (індуктор і реципієнт). Вони 

сидять спинами один до одного, не торкаючись. 

1. Індуктор визначає для себе емоційний стан, в який буде  

занурюватись деякий час. Його завдання - якомога яскравіше переживати 

«про себе» певну емоцію (втрата, образа, гнів, безвихідь тощо). 

2. Реципієнт, перебуваючи в стані розслаблення та розфокусування уваги 

за спиною у індуктора, налаштовується на відчуття емоцій. 

 Для початку ведучий допомагає учасникам зануритися в стан 

розслаблення та розфокусування. Останні рядки навіювання звучать так: «Ви 

відчуваєте кожну точку свого тіла: відчуйте будь-яку точку на правій стопі, 

під лопаткою, на лобі, біля пупка, на потилиці і т.д. Тепер розширте об'єм 

вашої уваги так, щоб охопити не тільки власне тіло, але й тіло вашого 

партнера, і прислухайтесь до себе. Налаштуйтеся на партнера і відчувайте 

своє тіло. Які тілесні прояви ви в собі помічаєте? Можливо, десь озвався той 

чи інший м 'яз, чи є якась реакція шкіри? Щось забриніло у грудях? В ногах 

чи руках? Подумайте, які емоції зазвичай супроводжують такі тілесні 

реакції? Послухайте себе кілька хвилин ( 2-4 хв.) і «прочитайте» те, про що 

сигналізує вам тіло». 

 Реципієнт описує індуктору те, що він відчув у собі. Припускає, в яких 

ситуаціях можуть переживатись подібні емоції. Індуктор зіставляє свої 

переживання та відчуття. 

 Зворотній зв'язок: чи вдалося передати емоційний стан іншої людини? 

Що цьому сприяло і в чому були складнощі? 
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 3. Розвивати соціальну перцепцію (розуміння цілей, мотивів, установок 

інших людей, соціальних груп та соціальних спільнот). 

   Вправа №1 

          Інструкція. Робота проводиться в групі. Один з учасників зачитує 

картку, з описом моральної дилеми: «Ви стали свідком того, як людина 

пограбувала банк, але потім з грошима зробила щось незвичайне і 

несподіване – передала їх в дитячий будинок, який жив дуже погано, був 

старим і був позбавлений правильного харчування, відповідного догляду, 

води і зручностей. Ці гроші принесли велику користь притулку, і він 

перетворився з бідного в процвітаючий». Обговорюються в групі питання: чи 

правильно вчинила людина? Які були його мотиви? Чи схвалюєте Ви 

зроблений вчинок? 

  Зворотній зв'язок: яку позицію Ви відстоювали при обговоренні? Чому? 

Що це говорить про Вас як про осбистість? Яку позицію відстоювала більша 

частина групи?  

 Вправа №2   

 Інструкція. Між учасниками вибирають три людини, які будуть 

виконувати роль комунікаторів. Інші учасники – експерти. Комунікаторам 

буде роздано картки з різними ситуаціями (наприклад: працівник офісу не 

зміг вчасно здати звіт, тому що у його принтері закінчилася фарба). Кожному 

з комунікаторів потрібно написати три пояснювальні записки начальнику: у 

першій необхідно робити акцент на власній вині, в іншій на зовнішніх 

причинах цього інциденту (внутрішній і зовнішній локус контролю), у третій 

– намагатися знайти компроміс між цими факторами (розподіл 

відповідальності). Експерти вислуховують пояснювальні записки і 

обговорюють. Далі висловлюють свою думку, хто з комунікаторів найбільш 

правильно оцінив ситуацію, правильно розподілив відповідальність між 

власними діями та зовнішніми факторами. 

 Зворотній зв'язок: яку зазвчий позицію в подібних ситуаціях займаєте 

Ви (зовнішній чи внутрішній локус контрль)? Подумайте, хто з Ваших 
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знайомих поводиться в таких ситуація подібно Вам, а хто протилежним 

чином? 

 Вправа №3 

 Інструкція. Із наведеного переліку цінностей (любов, розуміння, повага 

до людей, дисципліна, віра в інших, прощення, дружба, надія, оптимізм, 

терпіння, толерантність, чесність) виберіть лише п’ять і запишіть на картці. 

Підійдіть до двох людей у групі з якими Ви спілкуєтеся найменше. 

Проглянте, які цінності ви вибрали спільні, а які різні. Аргументуйте один 

одному чому вибрали саме вказані цінності. 

 Зворотній зв'язок: чи вдалося Вам дізнатися про цінності інших людей? 

З ким у повсякденному житті Ваші цінності спільні та відмінні? Які наслідки 

цього?  

 4. Розвивати творчу уяву (корисними будуть вправи як на створення 

абсолютно нового продукту, так і на поєднання в новій комбінації відомих 

елементів, добудови,  перетворення). 

 Вправа №1 

 Інструкція. Вправа відбувається по-кроково: 

  1. Вибирається який-небудь предмет, який можна вдосконалити або 

надати йому абсолютно незвичайні властивості. Може бути, м'яч, телефон, 

виделка, тварина, рослина чи людина (називається фокальний об’єкт). 

 2. Вибирають кілька випадкових об'єктів (наприклад електрична 

лампочка, повітряна куля, телевізор). 

 3. Для випадкових об'єктів складається перелік їхніх характерних 

властивостей, функцій і ознак (наприклад світиться, теплий, приємний) 

 4. Сформульовані властивості переносяться на фокальний об'єкт, таким 

чином, отримується об’єкт але з іншими функціями і властивостями, які 

озвучуються членами групи. 

 Зворотній зв'язок: яка з ідей була найбліш неординарною? Чи легко 

вдається виходити за рамки шаблонного мислення та уявляти? Чому? 

  



155 

 

 Вправа №2 

 Інструкція. Виконайте одне з запропонованих завдань на вибір: 

 Візьміть ручку або олівець і барвисто опишіть місце, в якому ви 

любите відпочивати.  

 Уявіть собі, що до вас з'явився несподіваний гість о 4 годині ранку. Що 

ви йому скажите? Напишіть це на папері. 

  Напишіть невелике оповідання на філософську тему про те, в чому 

сенс життя?  

 Напишіть послання для себе в майбутньому. Звертайтеся до себе через 

10 років, питайте або радьте, розповідайте про себе і спробуйте 

вгадати, чим ви будете зайняті в майбутньому. 

  Знайдіть собі 250 варіантів занять, якби у вас з’явився один зайвий 

тиждень. 

 Зворотній зв'язок: чому Ви вибрали саме те завдання? Які відчуття 

залишилися після виконання вправи? Чим була корисна вправа? 

Вправа №3 

 Інструкція. Під час поїздки у громадському транспорті виберіть 

візуально будь-яку людину, яка Вам подобається. Намагайтеся придумати 

для себе історію цього пасажира: ім’я, прізвище, рік народження, біографію, 

куди прямує цей пасажир, рід діяльності, хоббі та основні моменти життя.  

 Ця вправа має індивідуальний характер і може використовуватися для 

саморозвитку на щоденній основі.  

 5. Тренуватися в пошуці подібних та відмінних елементів (порівняння 

зображень, ситуацій). 

 Вправа №1 

 Інструкція. Ведучий викликає двох бажаючих із групи, які стоять та 

займають центральне положення. Кожний інший член групи має зробити 

перелік тих ознак, які є спільними для двох людей, а також тих ознак, що є 

відмінними. Виконання завадання обмежене в часі (вибирається ведучим). 

Виграє та людина, перелік якої є найбільшим за кількістю. 
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 Зворотній зв'язок: що було важчим у вправі: знаходити подібності чи 

відмінності? Які відчуття залишилися після виконання вправи? Чим була 

корисна вправа? 

 Вправа №2 

 Інструкція. Згадайте із власного досвіду на вибір дві ситуації, де ви 

були радісною, засмученою, у відчаї, фрустрованою, невпевненою в собі, 

роздратованою, сором’язливою і т.д. Опишіть ці дві ситуації. Знайдіть, що 

було спільного в них, а що відмінного. Наступним етапом буде знайти у 

групі людину, яка вибрала такий же стан що у вас. Поділіться своїми 

історіями. Порівняйте свої ситуації з ситуаціями іншої людини. Знайдіть 

спільне та відмінне.  

 Зворотній зв'язок: які особливості Ви помітили при порівнняні своїх 

ситуацій?  При порівнянні ситуацій із сусідом по групі? Чи потрібно в житті 

проводити аналіз подібностей що виникають та їх причин? Як часто Ви це 

робите?  

 Вправа №3 

 Інструкція. Виберіть фільм, який ви нещодавно дивилися, та який 

справив на вас хороше враження. Виберіть фільм, який ви дивилися, але який 

вам абсолютно не сподобався. Знайдіть десять подібностей між цими 

фільмами та десять відмінностей.  

 Зворотній зв'язок: що легше а що важче вдавалося знаходити –  

подібності чи відмінності? Чому? 

 У групі на додаток до вправ доцільно використовувати різні 

зображення, спрямовані на пошук невистачаючого елементу, спільного та 

відмінного на малюнку, розгадувати ребуси на різну тематику, що сприяє 

підвищенню продуктивності сприймання об’єктів за їх частковими ознаками. 

 5. Поглиблювати спеціальні знання у обраній професійній діяльності, 

оскільки саме досвід аналогічних ситуацій до нової буде сприяти 

підвищенню. 
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 Для реалізації цієї рекомендації вправи повинні розроблюватися в 

залежності від конкретного виду діяльності. Доцільним буде: 

 Проводити розбір найяскравіших історій успіху інших у конкретній  

професійної діяльності. 

 Проводити аналіз найбільш відомих невдач інших у конкретній  

професійної діяльності. 

 Аналізувати власні труднощі та проблемні ситуації, причини їх 

виникнення. 

 Аналізувати ситуації, коли вдалося досягти найбільшого успіху при 

виконанні діяльності. 

 Порівнювати способи поведінки та прийняття рішень, які робить 

людина із колегами в даній галузі. 

 Збирати зворотній зв’язок про свою роботу від досвідчених колег, 

авторитетних для вас людей. 

 Постійно самовдосконалюватися професійно. 

 Рекомендації для розвитку раціональної інтуїції полягають у розвитку 

складових, які в сукупності або частково формують саме цей вид  інтуїції 

осбистості. 

  1. Розвивати мисленнєві процеси за рахунок встановлення причино-

наслідкових зв’язків. 

  Вправа №1 

  Інструкція. Згадайте проблемну ситуацію з якою ви зіткнулися на 

роботі останнім часом, рішення якої залежало від вас. Проаналізуйте цю 

ситуацію, виділивши п’ять кроків, що привели до її виникнення. Виділіть 

п’ять способів, які існують для розв’язання вибраної проблемної ситуації. 

Виберіть людину з групи, яка вам імпонує та розкажіть їй обрану ситуацію. 

Запишіть п’ять способів вирішення ситуації, запропоновані партнером.  Чи 

оптимальним способом була вирішена ситуація? Чи зробили ви б щось по-

іншому? Чи можна зараз повпливати на ситуацію? 
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   Зворотній зв'язок: які особливості Ви помітили при порівнняні своїх 

ситуацій?  При порівнянні ситуацій із сусідом по групі? Чи потрібно в житті 

проводити ретроспективу проблемних ситуацій? Як часто Ви це робите? 

  Вправа №2 

  Інструкція. Уявіть себе письменниками та придумайте початок 

найбільш загадкової та найбільш інтригуючої детективної історії. Запишіть її 

на папері, закінчивши на найбільш цікавому місці. Всі історії збираються 

ведучим та проводиться обмін папірцями між членами групи. Необхідно 

придумати три варіанти закінчення тієї детективної історії, яка до вас 

потрапила. Варіанти закінчення історій зачитуються в групі.   

  Зворотній зв'язок: чи була збережена логіка викладу думок при 

закінченні історій? Чи сподобалося як закінчили Вашу історію? Що можна 

додати?  

  Вправа №3 

  Інструкція. Відбуваються дві події, порівняно з невеликим відрізком 

часу: 

 Зі столу керівника падає олівець. 

  В одному з номерів готелю Каліфорнії відбувається пожежа. 

  Установіть логічний зв’язок між першою та другою подіями. 

Прогляньте, скільки подій буде у побудованому логічному ланцюжку. 

Спробуйте побудувати іншу подію, де поді більше або менше (в залежності 

від отриманої попередньої). Учасники групи зачитують свої логічні 

ланцюжки для порівняння.  Яка лінія розвитку подій була найбільш цікавою? 

Найбільш неочікуваною? Найбільш логічною? 

  Зворотній зв'язок: чи легко було заповнювати ланцюжок подій? У чому 

саме полягали труднощі? Чому навчає ця вправа? 

  2. Розвивати логічні операції такі як: 

 аналіз (практикуватися у розборі понять, предметів та професійних чи 

життєвих ситуацій, які вимагають прийняття інтуїтивних рішень, 
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ситуацій на окремі складові. Виокремлювати в них важливі сторони та 

елементи). 

 синтез (протилежно до аналізу вчитися об’єднувати вихідні одиниці у 

щось якісно нове та ціле (наприклад, займатися пошуком нових  

діяєвих способів та методів лікування)). 

 абстрагування (вчитися виокремлювати ознаки предмета та явища та 

розглядати їх незалежно від інших (наприклад, вчитися окремо 

розглядати неспицифічні прояви хвороби, що не входять до описаної 

симптоматики)). 

 узагальнення (практикувати об’єднання предметів, виділених у процесі 

абстрагування; групувати за видами, родами, класами  (наприклад, для 

лікарів з набору нетипових симптомів визначати можливі 

захворювання)) 

 конкретизація (розвивати здатність віддділення головного матеріалу 

від другорядного, у процесі навчальної діяльності спонукати до 

використання схем і таблиць). 

 Наведені нами рекомендації можуть бути використані практикуючими 

психологами для написання тренінгових програм та індивідуального 

консультування. Особливо актуальним буде врахування рекомендацій для 

проведення груп розвитку, коуч-сесій. 

 

 

 Висновки до третього розділу 

  У результаті проведеної статистичної обробки отриманих даних 

досліджено особливості інтуїції в двох обраних нами групах респондентів. 

 Порівняльний аналіз встановив, що «інтуїтивна здатність» студентів 

знаходиться на середньому рівні розвитку, у той час, коли показник 

«використання інтуїції» на рівні вище середнього. У лікарів «інтуїтивна 

здатність» вище середнього, а «використання інтуїції» на високому рівні. 

Дані ознаки вказують, що як перша, так і друга група досліджуваних 
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використовують в своїй діяльності інтуїції, все ж такий дисбаланс між рівнем 

розвитку та використанням може приводити до хибних результатів, тому 

інтуїцію необхідно розвивати для обох груп досліджуваних. 

 Порівняльний аналіз також застосовувався для дослідження двох видів 

інтуїції – чуттєвої та раціональної. Встановлено, що існує різниця в 

домінуючому виді інтуїції  для двох груп досліджуваних. Так у студентів 

домінує раціональна інтуїція, а у лікарів чуттєва. Можемо допустити, що із 

здобуттям практичного професійного досвіду домінуючий вид інтуїції теж 

буде змінюватися. 

 У результаті регресійного аналізу було встановлено характеристики, 

що впливають на інтуїцію студентів та лікарів. Так у студентів домінуючим 

видом інтуїції є раціональна, на яку впливає у зворотньому напрямку рівень 

нейротизму особистості (раціональна інтуїція буде вищою при меншому 

рівні нейротизму); вищі характеристики нормативності поведінки, 

практичності, консерватизму, схильності до ризику будуть притаманні для 

особистостей із вищим рівнем раціональної інтуїції (спостерігається прямий 

зв’язок).  

 Для групи лікарів домінуючим видом є чуттєва інтуїція, яка має 

зворотній зв’язок із екстравертованістю (чуттєва інтуїція є вищою для 

інтровертів) та жорсткістю (більш чутливі особистості мають вищий рівень 

розвитку чуттєвої інтуїції); вищі характеристики експресивності, 

мрійливості, схильності до ризику будуть притаманними для особистостей із 

високим рівнем чуттєвої інтуїції. 

 Порівняльний аналіз було проведено також для встановлення 

домінуючого виду інтуїції  в особистостей із різною схильністю до ризику. 

Так у схильних до ризику студентів домінує  раціональна інтуїція, у не 

схильних до ризику – чуттєва. У групи лікарів як схильних, так і не схильних 

до ризику домінує чуттєва інтуїція. 

 У подальшому було встановлено домінуючі копінг-стратегії, якими 

користуються особистості схильні та не схильні до ризику. Так, для схильних 
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до ризику студентів домінуючим копінгом виступає пильність, для не 

схильних до ризику – надпильність. Для групи лікарів схильних до ризику – 

домінуючою є копінг-стратегія уникнення, для не схильних – пильність. Як 

бачимо, продуктивні копінг-стратегії притаманні як схильним, так і не 

схильним до ризику особистостям. Отримані результати доцільно 

інтерпретувати не відірвано, а в сукупності з іншими характеристиками 

досліджуваних груп. 

 У результаті кластерного аналізу було розроблено типологію для 

встановлення відмінностей досліджуваних груп. Для групи студентів було 

отримано чотири типи з різними індивідуально психологічними 

характеристиками: ризиково-чуттєвий, ризиково-раціональний, обережно-

чуттєвий, обережно-раціональний. Група лікарів є представленою лише 

двома типами: ризиково-раціональний, обережно-чуттєвий.   
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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 

встановлено, що показник використання інтуїції перевищує показник 

вираженості інтуїтивної здатності для обох досліджуваних груп – як для 

студентів, так і для лікарів. 
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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 – 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 
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професійного відбору чи явище, що формується в процесі діяльності); 

удосконалення методів розвитку інтуїції особистості 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Методика №1. Опросник интуитивного стиля С. Епстайна. 

 
Инструкция. Пожалуйста, выберете степень в которой Вам соответствуют следующие 

утверждения о Ваших чувствах, убеждениях и поведении. Работайте быстро: первые 

впечатления так же хороши, как и любые другие.  

 

Утверждение 

Вовсе 

не 

соответств. 

В 

основном 

не 

соответств 

Не 

уверен 

В 

основном 

соответств 

Очень 

соответств. 

1. Если бы я полагался на 

своё инстинктивное 

чувство, то я бы часто делал 

ошибки  

     

2. Я, как правило, не 

полагаюсь на помощь 

чувств при принятии 

решений полагаться на 

интуицию во время 

принятия важных решений - 

это хорошая идея 

     

3. Что касается доверия 

людям, я обычно могу 

положиться на своё 

внутреннее чутьё  

     

4. Я люблю полагаться на 

собственные интуитивные 

впечатления  

     

5. Я убеждён, что стоит 

доверять собственным 

предчувствиям  

     

6. Я полагаю, что глупо 

принимать важные 

решения, основываясь на 

ощущениях  

     

7. Я подозреваю, что мои 

предчувствия 

оправдываются и не 

оправдываются одинаково 

часто  

     

8. Я бы не хотел зависеть от 

кого-то, кто считает, что он 

или она обладает интуицией  

     

9. Обычно я могу 

почувствовать, когда 

человек прав или неправ  
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10. Я часто следую своим 

инстинктам, когда выбираю, 

как поступить 

     

11. Мои скоропалительные 

выводы, наверное, не столь 

хороши, как у большинства 

людей  

     

12. Мне не нравятся ситуации, 

в которых я вынужден 

полагаться на интуицию  

     

13. Я доверяю своим 

первоначальным 

впечателениям о людях  

     

14. Я не думаю, что  

У меня не очень хорошо 

развита интуиция  

     

16. Я считаю, что бывают 

ситуации, когда приходится 

полагаться на свою интуицию  

     

17. Инстинктивные чувства 

обычно помогают мне 

находить решения жизненных 

проблем  

     

18. Я склонен выбирать те 

действия, которые мне 

подсказывает сердце  

     

19. Я практически никогда не 

ошибаюсь, когда в поисках 

ответа прислушиваюсь к 

своим сокровенным 

предчувствиям 

     

20. Интуиция может быть 

очень полезным способом 

решения проблем 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

Додаток Б 

 

Методика №2. Методика багатофакторного дослідження особистості 

Р.Б.Кеттелла (16PF – опитувальник) 
 

Инструкция.  Вам предлагается ряд вопросов, которые помогут определить некоторые 

свойства Вашей личности. Выберети один из трех предлагаемых ответов. 

 

1. Я думаю, что моя память сейчас лучше, 

чем была раньше. 

1. да  

2. трудно сказать  

3. нет 

2. Я вполне мог бы жить один, вдали от 

людей. 

1. да  

2. иногда  

3. нет 

3. Если предположить, что небо находится 

«внизу» и что зимой «жарко», я должен был 

бы назвать преступника: 

1. бандитом  

2. святым  

3. тучей  

4. Когда я ложусь спать, то: 1. быстро засыпаю  

2. когда как  

3. засыпаю с трудом  

5. Если бы я вел машину по дороге, где 

много других автомашин, я предпочел бы: 

1. пропустить вперед большинство машин  

2. не знаю  

3. обогнать все идущие впереди машины  

6. В компании я предоставляю возможность 

другим шутить и рассказывать всякие 

истории. 

1. да  

2. иногда  

3. нет  

7. Мне важно, чтобы во всем окружающем 

не было беспорядка. 

1. верно  

2. трудно сказать  

3. неверно  

8. Большинство людей, с которыми я бываю 

в компаниях, несомненно, рады меня 

видеть. 

1. да  

2. иногда  

3. нет  

9. Мне больше нравятся: 1. фигурное катание и балет  

2. затрудняюсь сказать  

3. борьба и регби  

10. Меня забавляет несоответствие между 

тем, что люди делают, и тем, что они потом 

рассказывают об этом. 

1. да  

2. иногда  

3. нет  

11. Читая о каком-либо происшествии, я 

интересуюсь всеми подробностями. 

1. всегда  

2. иногда  

3. редко  

12. Когда друзья подшучивают надо мной, я 

смеюсь вместе со всеми и не обижаюсь 

1. верно  

2. не знаю  

3. неверно  

13. Если мне кто-нибудь нагрубит, я могу 

быстро забыть об этом. 

1. верно  

2. не знаю  

3. неверно   

14. Мне больше нравится придумывать 

новые способы в выполнении какой-либо 

работы, чем придерживаться испытанных. 

1. верно  

2. не знаю  

3. неверно   
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15. Когда я планирую что-нибудь, я 

предпочитаю делать это самостоятельно, 

без чьей-либо помощи. 

1. верно  

2. иногда  

3. нет   

16. Думаю, что я – менее чувствительный и 

менее возбудимый, чем большинство 

людей.  

1. верно  

2. затрудняюсь ответить  

3. неверно  

17. Меня раздражают люди, которые не 

могут быстро принимать решения. 

1. верно  

2. когда как  

3. неверно  

18. Иногда, хотя и кратковременно, у меня 

возникало чувство раздражения по 

отношению к моим родителям. 

1. да  

2. не знаю  

3. нет  

19. Я скорее раскрыл бы свои сокровенные 

мысли: 

1. своим хорошим друзьям  

2. не знаю  

3. в своем дневнике  

20. Я думаю, что слово, противоположное 

по смыслу противоположности слова 

«неточный», – это: 

1. небрежный  

2. тщательный  

3. приблизительный  

21. У меня всегда хватает энергии, когда 

мне это необходимо. 

1. да  

2. трудно сказать  

3. нет   

22. Меня больше раздражают люди, 

которые:  

1. своими грубыми шутками вгоняют людей 

в краску 

2. затрудняюсь ответить  

3. создают неудобства, когда ни 

опаздывают на условленную встречу со 

мной   

23. Мне очень нравится приглашать к себе 

гостей и развлекать их. 

1. верно  

2. не знаю  

3. неверно  

24. Я думаю, что: 1. можно не все делать одинаково 

тщательно  

2. затрудняюсь сказать  

3. любую работу следует выполнять 

тщательно, если Вы за нее взялись  

25. Мне обычно приходится преодолевать 

смущение. 

1. да  

2. иногда 

3. нет  

26. Мои друзья чаще. 

 

 

1. оветуются со мной  

2. делают то и другое  

3. дают мне советы поровну  

27. Если приятель обманывает меня в 

мелочах, я скорее предпочту сделать вид, 

что не заметил этого, чем разоблачу его. 

1. да  

2. иногда  

3. нет  

28. Я предпочитаю друзей: 

 

 

 

 

1. интересых которые имеют деловой и 

практический характер  

2. не знаю  

3. которые отличаются философским 

взглядом на жизнь  

продовження додатку Б  
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29. Не могу равнодушно слушать, как 

другие люди высказывают идеи, 

противоположные тем, в которые я твердо 

верю. 

1. верно  

2. затрудняюсь сказать  

3. неверно  

30. Меня волнуют мои прошлые поступки и 

ошибки. 

1. да  

2. не знаю  

3. нет  

31. Если бы я одинаково хорошо умел 

делать и то и другое, я бы предпочел: 

1. играть в шахматы  

2. затрудняюсь сказать  

3. играть в городки  

32. Мне нравятся общительные, 

компанейские люди. 

 

1. да  

2. не знаю  

3. нет  

33. Я настолько осторожен и практичен, что 

со мной случается меньше неприятных 

неожиданностей, чем с другими людьми. 

1. да  

2. затрудняюсь сказать  

3. нет  

34. Я могу забыть о своих заботах и 

обязанностях, когда мне это необходимо. 

 

1. да  

2. иногда  

3. нет  

35. Мне бывает трудно признать, что я не 

прав. 

1. да  

2. иногда  

3. нет  

36. На предприятии мне было бы 

интереснее: 

 

 

1. работать с машинами и механизмами и 

участвовать в основном производстве  

2. трудно сказать  

3. беседовать с людьми 

37. Какое слово не связано с двумя 

другими? 

1. кошка  

2. близко  

3. солнце  

38. То, что в некоторой степени отвлекает 

мое внимание: 

1. раздражает меня  

2. нечто среднее  

3. не беспокоит меня совершенно  

39. Если бы у меня было много денег, то я:  

 

 

 

1. позаботился бы о том, чтобы не вызывать 

к себе зависти  

2. не знаю  

3. жил бы, не стесняя себя ни в чем   

40. Худшее наказание для меня: 

 

 

1. тяжелая работа  

2. не знаю  

3. быть запертым в одиночестве  

41. Люди должны больше, чем сейчас, 

соблюдать нравственные нормы. 

 

1. да  

2. иногда  

3. нет  

42. Мне говорили, что ребенком я был: 1. спокойным и любил оставаться один  

2. трудно сказать  

3. живым и подвижным и меня нельзя было 

оставить одного  

43. Я предпочел бы работать с приборами. 

 

1. да  

2. не знаю  

3. нет  
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44. Думаю, что большинство свидетелей на 

суде говорят правду, даже если это нелегко 

для них. 

1. да  

2. трудно сказать  

3. нет  

45. Иногда я не решаюсь проводить в жизнь 

свои идеи, потому что они кажутся мне 

неосуществимыми.  

1. верно  

2. затрудняюсь ответить  

3. неверно  

46. Я стараюсь смеяться над шутками не так 

громко, как большинство людей. 

1. верно  

2. не знаю  

3. неверно  

47. Я никогда не чувствовал себя таким 

несчастным, чтобы хотелось плакать. 

1. верно  

2. не знаю  

3. неверно   

48. Мне больше нравится: 1. марш в исполнении духового оркестра  

2. не знаю  

3. фортепианная музыка   

49. Я предпочел бы провести отпуск: 1. в деревне с одним или двумя друзьями  

2. затрудняюсь сказать  

3. возглавляя группу в туристском лагере 

  50. Усилия, затраченные на составление 

планов: 

1. никогда не лишний 

2. трудно сказать  

3. не стоят этого   

51. Необдуманные поступки и 

высказывания моих приятелей в мой адрес 

не обижают и не огорчают меня. 

1. верно  

2. не знаю  

3. неверно   

52. Удавшиеся дела кажутся мне легкими. 1. всегда  

2. иногда  

3. редко   

53. Я предпочел бы работать: 

 

 

 

 

 

1. в учреждении, где мне пришлось бы 

руководить людьми и все время быть среди 

них  

2. затрудняюсь ответить  

3. в одиночестве, например архитектором, 

который разрабатывает свой проект  

 54. Дом относится к комнате, как дерево: 1. к лесу  

2. к растению  

3. к листу  

55. То, что я делаю, у меня не получается:  1. редко  

2. время от времени  

3. часто  

56. В большинстве дел я предпочитаю: 

 

 

57. Вероятно, некоторые люди считают, что 

я слишком много говорю. 

1. рискнуть  

2. когда как  

3. действовать наверняка  

1. скорее всего, это так  

2. не знаю  

3. думаю, что это не так  

58. Мне больше нравится человек: 1. большого ума, даже если он ненадежен и 

непостоянен  

2. трудно сказать  

3. со средними способностями, но зато 

умеющий противостоять всяким соблазнам  
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59. Я принимаю решения  

 

 

1. быстрее, чем многие люди  

2. не знаю  

3. медленнее, чем большинство людей   

60. На меня большое впечатление 

производят. 

1. мастерство и изящество  

2. трудно сказать  

3. сила и мощь  

61. Я считаю себя человеком, склонным к 

сотрудничеству. 

1. да  

2. не знаю  

3. нет  

62. Мне больше нравится разговаривать с 

людьми изысканными, утонченными, чем с 

откровенными и прямолинейными. 

1. да  

2. не знаю  

3. нет  

63. Я предпочитаю:  

 

 

 

1. сам решать вопросы касающиеся меня 

лично  

2. затрудняюсь ответить  

3. советоваться с моими, друзьями  

64. Если человек не отвечает на мои слова, 

то я чувствую, что, должно быть, сказал 

какую-нибудь глупость. 

1. верно  

2. не знаю  

3. неверно 

65. В школьные годы я больше всего 

получил знаний: 

 

1. на уроках  

2. не знаю  

3. читая книги  

66. Я избегаю общественной работы и 

связанной с этим ответственности. 

1. верно  

2. иногда  

3. неверно  

67. Если очень трудный вопрос требует от 

меня больших усилий, то я: 

 

1. начну заниматься другим вопросом  

2. затрудняюсь сказать  

3. еще раз попытаюсь решить этот вопрос  

68. У меня возникают сильные эмоции: 

тревога, гнев, приступы смеха и т. д., – 

казалось бы, без определенных причин. 

1. да  

2. иногда  

3. нет  

69. Иногда я соображаю хуже, чем обычно.  

 

 

1. верно  

2. не знаю  

3. неверно   

70. Мне приятно сделать человеку 

одолжение, согласившись назначить 

встречу с ним на время, удобное для него, 

даже если это. Немного неудобно для меня. 

1. да  

2. иногда  

3. нет  

 

71. Я думаю, что правильное число, которое 

должно продолжить ряд 1, 2, 3, 6, 5, … – 

это: 

1. 10  

2. 5  

3. 7  

72. Иногда у меня бывают 

непродолжительные приступы тошноты и 

головокружения без определенной 

причины. 

1. да  

2. очень редко  

3. нет  

73. Я предпочитаю скорее отказаться от 

своего заказа, чем доставить официанту или 

официантке лишнее беспокойство.  

1. да  

2. иногда  

3. нет  
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74. Я живу сегодняшним днем в большей 

степени, чем другие люди. 

1. верно  

2. трудно сказать  

3. неверно  

75. На вечеринке мне нравится: 

 

 

 

1. принимать участие в интересной деловой 

беседе  

2. затрудняюсь ответить  

3. отдыхать вместе со всеми  

76. Я высказываю свое мнение независимо 

от того, кто меня слушает: 

1. да  

2. иногда  

3. нет  

77. Если бы я мог перенестись в прошлое, 

я хотел бы встретиться с: 

1. Ньютоном  

2. не знаю  

3. Шекспиром . 

78. Я вынужден удерживать себя от того, 

чтобы не улаживать чужие дела  

 

1. да  

2. иногда  

3. нет  

79. Работая в магазине, я предпочел бы: 

 

1. оформлять витрины  

2. не знаю 

3. быть кассиром  

80. Если люди плохо думают обо мне, я не 

стараюсь переубедить их, а продолжаю 

поступать так, как считаю нужным. 

1. да  

2. трудно сказать  

3. нет  

81. Если я вижу, что мой старый друг 

холоден со мной и избегает меня, я 

обычно: 

 

 

1. сразу же думаю: «У него плохое 

настроение»  

2. не знаю  

3. начинаю думать о том, какой неверный 

поступок я со вершил  

82. Многие неприятности происходят из-за 

людей: 

1. которые стараются во все внести изменения, 

хотя уже существуют удовлетворительные 

способы решения этих вопросов  

2. не знаю  

3. которые отвергают новые, 

многообещающие предложения  

83. Я получаю большое удовольствие, 

рассказывая местные новости. 

 

1. да  

2. иногда  

3. неверно  

84. Аккуратные, требовательные люди не  

уживаются со мной. 

1. верно  

2. иногда  

3. неверно  

85. Мне кажется, что я менее 

раздражителен, чем большинство людей. 

 

1. верно  

2. не знаю  

3. неверно  

86. Я могу легче не считаться с другими 

людьми, чем они со мной. 

1. верно  

2. иногда  

3. неверно  

87. Бывает, что все утро я не хочу ни с кем 

разговаривать. 

1. часто  

2. иногда  

3. никогда  
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88. Если стрелки часов встречаются ровно 

через каждые 65 минут, отмеренных по 

точным часам, то эти часы: 

1. отстают  

2. идут правильно   

3. спешат  

89. Мне бывает скучно: 1. часто  

2. иногда  

3. редко  

90. Люди говорят, что мне нравится все 

делать своим оригинальным способом. 

 

1. верно  

2. иногда  

3. неверно  

91. Я считаю, что нужно избегать излишних 

волнений, потому что они утомительны. 

1. да  

2. иногда  

3. нет  

92. Дома в свободное время я: 

 

 

1. отдыхаю от всех дел  

2. затрудняюсь ответить  

3. занимаюсь интересными делами  

93. Я осторожно отношусь к завязыванию 

дружеских отношений с незнакомыми 

людьми. 

1. да  

2. иногда  

3. нет  

94. Я считаю, что то, что люди говорят 

стихами, можно так же точно выразить 

прозой. 

1. да  

2. затрудняюсь ответить  

3. нет  

95. Мне кажется,что люди с которыми я 

нахожусь в дружеских отношениях, могут 

оказаться не друзьями за моей спиной. 

1. да  

2. иногда  

3. нет  

96. Мне кажется, что самые драматические 

события уже через год не оставят в моей 

душе никаких следов. 

1. да  

2. не знаю  

3. нет  

97. Я думаю, что интереснее: 

 

1. работать с растениям  

2. не знаю 

3. быть страховым агентом  

98. Я подвержен суевериям и 

беспричинному страху по отношению к 

некоторым вещам, например, к 

определенным животным, местам, датам и 

т.д. 

1. да  

2. иногда  

3. нет  

 

99. Я люблю размышлять о том, как можно 

было бы улучшить мир. 

 

1. да  

2. трудно сказать  

3. нет   

100. Я предпочитаю игры: 1. где надо играть в команде или иметь 

партнера  

2. не знаю  

3. где каждый играет за себя   

101. Ночью мне снятся фантастические и 

нелепые сны. 

1. да  

2. иногда  

3. нет   

102. Если я остаюсь в доме один, то через 

некоторое время ощущаю тревогу и страх. 

1. да  

2. иногда  

3. нет   

 

 



191 

 

продовження додатку Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103. Я могу своим дружеским отношением 

ввести людей в заблуждение, хотя на самом 

деле они мне не нравятся. 

1. да  

2. иногда  

3. нет   

104. Какое слово не относится к двум 

другим? 

1. думать  

2. видеть  

3. слышать   

105. Если мать Марии является сестрой 

отца Александра, то кем является 

Александр по отношению к отцу Марии? 

1. двоюродным братом  

2. племянником  

3. дядей 
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Методика №3 «Мельбурнский опросник принятия решений» 

 
Инструкция: пожалуйста, поставьте плюс там, где мнение больше всего соответствует. 

 

Когда я принимаю решение Неверно Иногда 

верно 

Верно 

1. У меня возникает ощущение, как будто мне безумно 

не хватает времени 

   

2. Я предпочитаю рассматривать все альтернативы    

3. Я предпочитаю оставлять принятие решений другим 

людям 

   

4. Я пытаюсь найти недостатки у всех альтернатив    

5. Я трачу много времени на мелкие дела прежде чем 

приступаю к принятию основного решения 

   

6. Я продумываю лучший способ исполнения решения    

7. Даже после принятия решения я откладываю на потом 

его исполнение 

   

8. При принятии решений я предпочитаю собирать 

большое количество информации 

   

9. Я избегаю принимать решения    

10. Когда мне нужно принять решение, я жду долгое 

время перед тем, как начать о нем думать 

   

11. Мне не нравится брать на себя ответственность за 

принятие решений 

   

12. Я стараюсь иметь четкое представление о своих 

целях перед тем как сделать выбор 

   

13. Возможность того, что какая-то мелочь пойдет «не 

по плану» вынуждает меня резко изменить решение 

   

14. Если решение может быть принято мной или другим 

человеком, я дам другому человеку это сделать 

   

15. Когда я сталкиваюсь с трудной проблемой, я обычно 

пессимистичен относительно возможности найти 

хорошее решение 

   

16. Я тщательно все обдумываю перед тем как сделать 

выбор 

   

17. Я не принимаю решения пока в этом нет острой 

необходимости 

   

18. Я отсрочиваю принятие решений до последнего 

момента 

   

19. Я предпочитаю, чтобы решения принимались теми, 

кто в большей степени информирован, чем я 

   

20. После того, как я принял решение, я трачу много 

времени, убеждая себя, что оно было правильным 

   

21. Я откладываю принятие решений    

22. Я не могу мыслить трезво, если мне нужно принять 

решение в спешке 
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Додаток Г 

 

Методика №5 «Диагностика уровня личности готовности к риску 

 (PSK Шуберта)» 
 

Инструкция: пожалуйста, поставьте плюс там, где мнение больше всего соответствует. 

 

Утверждение полностью 

НЕ 

согласен 

больше 

НЕТ 

чем ДА 

нечто 

средн. 

больше 

ДА  

чем НЕТ 

полн. 

согласен 

 
1. Превысили бы вы установленную 

скорость, чтобы быстрее оказать 

необходимую медицинскую помощь 

тяжело больному человеку? 

     

2. Согласились бы вы ради хорошего 

заработка участвовать в опасной и 

длительной экспедиции? 

     

3. Встали бы вы на пути убегающего 

опасного взломщика? 
     

4. Могли бы ехать на подножке 

товарного вагона при скорости более 

100 км/ч? 

     

5. Можете ли вы на другой день после 

бессонной ночи нормально работать? 
     

6. Стали бы вы первым переходить 

очень холодную реку? 
     

7. Одолжили бы вы другу большую 

сумму денег, будучи не совсем 

уверенным, что он сможет вам вернуть 

эти деньги? 

     

8. Вошли бы вы вместе с укротителем в 

клетку со львами при его заверении, что 

это безопасно? 

     

9. Могли бы вы под руководством извне 

залезть на высокую фабричную трубу? 
     

10. Могли бы вы без тренировки 

управлять парусной лодкой? 
     

11. Рискнули бы вы схватить за уздечку 

бегущую лошадь? 
     

12. Могли бы вы после 10 стаканов пива 

ехать на велосипеде? 
     

13. Могли бы вы совершить прыжок с 

парашютом? 
     

14. Могли бы вы при необходимости 

проехать без билета? 
     

15.Могли бы вы совершить автотурне, 

если бы за рулем сидел ваш знакомый, 

который совсем недавно пережил 

тяжелое дорожное происшествие? 

     

16. Могли бы вы с 10-метровой высоты 

прыгнуть на тент пожарной команды? 
     

17. Могли бы вы, чтобы избавиться от 

затяжной болезни с постельным 

режимом, пойти на опасную для жизни 

операцию? 
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18. Могли бы вы спрыгнуть с подножки 

товарного вагона, движущегося со скоростью 50 

км/ч? 

     

19. Могли бы вы в виде исключения вместе с 

семью другими людьми подняться в лифте, 

рассчитанном только на 6 человек? 

     

20. Могли бы вы за большое денежное 

вознаграждение перейти с завязанными глазами 

оживленный уличный перекресток? 

     

21. Взялись бы вы за опасную для жизни работу, 

если бы за нее хорошо платили? 
     

22. Могли бы вы после 10 рюмок водки 

вычислять проценты? 
     

23. Могли бы вы по указанию вашего 

начальника взяться за высоковольтный провод, 

если бы он заверил вас, что провод обесточен? 

     

24. Могли бы вы после некоторых 

предварительных объяснений управлять 

вертолетом? 

     

25. Могли бы вы, имея билеты, но без денег и 

продуктов, доехать в другой конец страны? 
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Додаток Д 

 

Методика №5 «Айзенка личностный опросник (EPI)» 

 
Инструкция: Вам будут предложены 57 вопросов, ответы на которые помогут 

определить некоторые свойства Вашей личности. Отвечая на каждый вопрос, Вы должны 

выбрать ответ «да» или «нет» в зависимости от Вашего представления о себе. Не тратьте 

много времени на обдумывание ответов, старайтесь отвечать искренне. 

 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к впечатлениям, к тому, чтобы 

встряхнуться, испытать возбуждение? 
Да Нет 

2. Часто ли Вы нуждаетесь в друзьях, которые Вас понимают, могут 

ободрить или утешить? 
  

3. Вы человек беспечный?   
4. Не находите ли Вы, что Вам очень трудно отвечать «нет»   
5. Задумываетесь ли Вы перед тем, как что-либо предпринять?   
6. Если Вы обещаете что-то сделать, всегда ли Вы сдерживаете свои 

обещания (независимо от того, удобно ли Вам или нет)? 
  

7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения8 обычно Вы 

поступаете и говорите быстро, не раздумывая?? 
  

8. Часто ли Вы чувствуете себя несчастным человеком без достаточных 

на то причин? 
  

9. Сделали бы Вы почти все что угодно на спор?   
10. Возникает ли у Вас чувство робости и смущения, когда Вы  хотите 

заговорить с симпатичным (ной) незнакомцем (кой)? 
  

11. Выходите ли Вы иногда из себя, злитесь?   
12. Часто ли Вы действуете под влиянием минутного настроения?   
13. Часто ли Вы беспокоитесь из-за того, что сделали или сказали что-

нибуть такое, чего не следовало бы делать или говорить? 
  

14. Предпочитаете ли Вы обычно книги встречам с людьми?   
15. Легко ли вас обидеть?   
16. Любите ли вы часто бывать в компании?   
17. Бывают ли у Вас мысли, которые Вы хотели бы скрыть от других?   
18. Бывают ли у Вас мысли, которые Вы  хотели бы скрыть от других?   
19. Верно ли, что вы иногда полны энергии так, что все горит в руках, а 

иногда совсем вялы? 
  

20. Предпочитаете ли Вы иметь поменьше друзей, но зато особенно 

близких вам? 
  

21. Часто ли Вы мечтаете?   
22. Когда на вас кричат, вы отвечаете тем же?   
23. Часто ли Вас беспокоит чувство вины?   
24. Все ли Ваши привычки хороши и желательны?   
25. Способны ли вы дать волю чувствам и вовсю повеселиться в 

компании? 
  

26. Считаете ли Вы себя человеком возбудимым и чувствительным?   
27. Считают ли Вас человеком живым и веселым?   
28. Часто ли, сделав какое-то важное дело, Вы испытываете чувство, что 

могли бы сделать его лучше? 
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29. Вы больше молчите, когда находитесь в обществе других людей?   
30. Вы иногда сплетничаете?   
31. Бывает ли, что Вам не спится из-за того, что разные мысли лезут в 

голову? 
  

32. Если Вы хотите узнать что-нибудь, то Вы предпочитаете прочитать об 

этом в книге, нежели спросить? 
  

33. Бывает ли у вас учащение сердцебиения без физической 

нагрузки? 
  

34. Нравится ли вам работа, которая требует от Вас постоянного 

внимания? 
  

35. Бывают ли у вас приступы дрожи?   
36. Всегда ли вы платили за провоз багажа в транспорте, если бы не 

опасались проверки? 
  

37. Вам неприятно находиться в обществе, где подшучивают друг над 

другом? 
  

38. Раздражительны ли Вы?   
39. Нравиться ли Вам работа, которая требует быстроты действий?   
40. Волнуетесь ли Вы по поводу каких либо неприятных событий, которые 

могут произойти? 
  

41. Вы ходите медленно и неторопливо?   
42. Вы когда-нибудь опаздывали на работу?   
43. Часто ли Вам снятся кошмары?   
44. Верно ли, что Вы так любите поговорить, что никогда не упускаете 

случая побеседовать с незнакомым человеком? 
  

45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь физические боли?   
46. Вы бы чувствовали себя несчастным, если бы длительное время были 

лишены широкого общения с людьми? 
  

47. Можете ли Вы назвать себя нервным человеком?   
48. Есть ли среди Ваших знакомых люди, которые Вам не нравятся?   
49. Можете ли Вы сказать, что Вы весьма уверенный в себе человек?   
50. Легко ли Вы обижаетесь, когда люди указывают на Ваши ошибки в 

работе или на Ваши личные недостатки? 
  

51. Вы считаете, что трудно получить настоящее удовольствие от 

вечеринки? 
  

52. Беспокоит ли Вас чувство, что вы чем-то хуже других?   
53. Легко ли вам внести оживление в довольно скучную компанию?   
54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь?   
55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье?   
56. Любите ли Вы подшучивать над другими?   
57. Страдаете ли Вы от бессонницы?   
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Додаток Е 

Авторська методика «Домінуючий вид інтуїції особистості» 

Інструкція: Уважно прочитайте кожне з тверджень. Навпроти того, що відповідає Вашій 

точці зору поставте плюс «+»,   навпроти твердження, що не відповідає Вашій точці зору 

поставте мінус «-». 

 

1. Мені подобається вигадувати фантастичних персонажів.  

2. Я зазвичай знаю чим закінчиться інтригуючий фільм.  

3. Мені складно передбачити наближення небезпеки. 

4. Можу сказати, що маю недостатньо розвинену уяву.  

5. Знання має цінність тільки тоді, коли використовується на практиці.  

6. Мені подобається фантазувати. 

7. Я завжди уявляю події, коли слухаю чиюсь розповідь. 

8. Мені важко пояснити причини поведінки інших людей.  

9. Навіть без прогнозу я можу передбачити зміну погоди.  

10. Мені важко орієнтуватися в незнайомій місцевості.  

11. Я знаходжу неординарні шляхи розв’язання проблем. 

12. Для кращого запам’ятовування я ділю об’єкти на групи.  

13.  Я часто передбачаю  майбутні події.  

14. У проблемних ситуаціях я швидко знаходжу правильне рішення.  

15. Друзі говорять, що я творча людина.  

16. Після перегляду фільму, я люблю обговорювати інші варіанти розвитку сюжету. 

17. Після прийняття рішення я рідко прокручую в голові інші варіанти розвитку подій.  

18. При новому знайомстві  швидко розумію чи станемо ми друзями. 

19. У житті я зазвичай керуюся принципом «Сім раз відмір, а раз відріж».  

20. Я можу сміливо назвати себе мрійником.  

21. Я часто намагаюся прослідкувати ланцюг подій, що привели до тієї чи іншої ситуації.. 

22. Мені важко рахувати «в умі».  

23. У школі  я легко запам’ятовував (-ла) фізичні формули.  

24. Мені подобається читати різноманітні креслення та схеми. 

25. Довіри заслуговують лише ті речі, які я бачив (-ла) на власні очі.  

Ключі для обрахунку: 

 

Чуттєва інтуїція: 

Прямі: 1 6 7 9 11 13 15 20 23 24 

Зворотні: 3 4 10 22 

0-4 балів – низький рівень             

5-9 балів – середній рівень 

10-14 – високий рівень 

 

 

 

Раціональна інтуїція:  

Прямі: 2 5 12 14 16 18 19 21 25 

Зворотні: 8 17 

0-3 – низький рівень 

4-7 – середній рівень 

8-11 – високий рівен 
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Характеристика шкал методики 

          Чуттєва інтуїція. 

Високі показники за даною шкалою свідчать, що особистість приймає рішення на 

основі чуттєвих образів, отриманих при безпосередньому впливі предметів та явищ 

дійсності на органи чуття (зір, слух, нюх, дотик, смак). В основі інтуїції особистості 

знаходиться процес сприймання, завдяки якому людина через минулий досвід здатна 

швидко ототожнювати те, що було у її досвіді  раніше (такі люди легко впізнають 

обличчя, розгадують ребуси).  

У життєвих ситуаціях їх інтуїція діє на основі несвідомого співставлення нової 

ситуації із попередньою, свідками чи учасниками якої вони були. Цей досвід і допомагає 

їм інтерпретувати якісно нову ситуацію та приймати правильні рішення. Такі особистості 

мають досить розвинену творчу уяву, яка й допомагає  їм вийти за рамки заданої ситуації 

та інтегрувати минулий досвід. Вони на несвідомому рівні вміють швидко знайти навіть 

часткові подібності у досить різних між собою об’єктів. 

 

Раціональна інтуїція. 

Високі показники за даною шкалою свідчать про здатність особистості приймати 

інтуїтивні рішення, орієнтуючись не на наявні докази, а вникаючи в сутність проблеми чи 

ситуації в якій людина опинилася. Здійснюється це за рахунок пришвидшеного перебігу в 

особистості окремих розумових процесів, зокрема мислення. У цьому психічному процесі 

при інтуїтивному пізнанні можуть бути відсутні окремі ланки (загалом, у структурі 

мислення виділяють такі логічні операції як  порівняння, аналіз, синтез, абстракція, 

узагальнення, конкретизація). Упускатися можуть не тільки ланки мислення, оскільки, 

така людина схильна приймати рішення за рахунок швидких висновків, які здійснює на 

основі переходу від одних тверджень до інших, частина яких може теж нівелюватися.  

Особистість із домінуючою раціональною інтуїцією є досить проникливою – вміє 

швидко і правильно оцінити важливість проблеми та оцінити способи її вирішення. Вона 

має  те, що називають «холодний розум», та є досить інтелектуальною.  
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Показник Альфа-Кронбаха для опитувальника  

«Домінуючий вид інтуїції особистості» до перевірки внутрішньої 

узгодженості методики 

Додаток Ж.1 

 

Показник Альфа-Кронбаха 

до аналізу внутрішньої узгодженості запитань 

 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

,639 41 

 

 

Додаток Ж.2 

 

Показник Альфа-Кронбаха 

після аналізу внутрішньої узгодженості запитань 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

,703 25 
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Додаток З 

Описові статистики  

для кожного запитання опитувальника «Домінуючий вид інтуїції 

особистості» до аналізу внутрішньої узгодженості запитань  

 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Мені_складно_передбачи
ти_наближення_небезпек
и 

24,2765 21,148 ,293 ,626 

Мені_подобається_вигаду
вати_фантастичних_перс
онажів 24,6765 21,013 ,212 ,629 

Найкращі_ідеї_мені_прих
одять_раптово 24,3118 21,636 ,124 ,637 

Знання_має_цінність_тіль
ки_тоді_коли_використов
ується_на_практиц 24,5471 21,243 ,163 ,633 

Я_легко_відчуваю_емоцій
ний_стан_інших_людей 24,2941 21,806 ,083 ,638 

Можу_сказати_що_маю_н
едестатньо_розвинену_уя
ву 

24,2765 21,385 ,219 ,630 

Мені_важко_впізнати_обл
иччя_людини_з_якою_ра
ніше_зустрічався 24,3471 21,920 ,036 ,642 

Мені_подобається_фанта
зувати 

24,6412 
 

20,906 
 

,234, 
 

,627 
 

Вважаю_що_філософія_н
еобхідна_наука_для_про
фесіонала 

24,4882 21,967 ,007 ,646 

Мені_важко_пояснити_пр
ичини_поведінки_інших_л
юдей 

24,4941 20,405 ,365 ,617 

Мені_важко_орієнтуватис
я_в_незнайомій_місцевос
ті 

24,5941 21,367 ,133 ,636 

У_грі_крокодил_я_чудово
_відгадую 24,4294 21,998 ,005 ,645 

Я_завжди_уявляю_події_
коли_слухаю_чиюсь_розп
овідь 

24,3000 21,620 ,134 ,635 

Навіть_без_прогнозу_я_м
ожу_передбачити_зміну_
погоди 

24,9706 20,739 ,407 ,618 

Я_знаходжу_неординарні
_шляхи_розвязання_проб
лем 

24,5059 20,666 ,301 ,622 
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У_моїй_голові_завжди_ба
гато_думок_одночасно 24,3824 22,285 -,059 ,649 

У_проблемних_ситуаціях
_я_швидко_знаходжу_пра
вильне_рішення 24,5059 20,618 ,312 ,621 

Для_запамятовування_я_
рідко_користуюся_асоціа
ціями 

24,4882 21,636 ,081 ,640 

Я_можу_сміливо_назвати
_себе_мрійником 24,4647 21,256 ,172 ,632 

Я_часто_намагаюся_прос
лідкувати_ланцюг_подій_
що_привели_до_сит 24,3294 21,051 ,277 ,626 

Я_часто_передбачаю_ма
йбутні_події 24,4941 20,240 ,405 ,613 

Для_кращого_запамятову
вання_я_ділю_обєкти_на
_групи 

24,7235 20,970 ,226 ,628 

Найкращий_спосіб_дізнат
ися_це_перевірити_на_вл
асному_досвіді 24,4765 21,505 ,113 ,637 

Мені_подобається_розгад
увати_ребуси 24,2412 21,971 ,054 ,639 

Я_рідко_уявляю_образи_
героїв_книги_коли_читаю 24,3059 21,906 ,050 ,640 

При_виконанні_поставлен
ого_завдання_я_швидше
_дію_по_обставинах 24,6471 21,839 ,030 ,644 

Після_прийняття_рішення
_я_рідко_прокручую_в_го
лові_різні_варіант 24,2353 21,234 ,317 ,626 

Для_запамятовування_я_
використовую_символічні
_малюнки 

24,4176 
 

21,535 
 

,116 
 

,637 
 

Друзі_говорять_що_я_тво
рча_людина 24,5941 21,047 ,204 ,630 

Після_перегляду_фільму
_люблю_обговорювати_ін
ші_варіанти_сюжету 24,4176 20,943 ,260 ,626 

При_новому_знайомстві_
швидко_розумію_чи_стан
емо_ми_друзями 24,8294 21,385 ,150 ,634 

Мені_подобається_шукат
и_приховані_смисли_авто
ра_в_музичних_твора 24,3647 21,854 ,049 ,641 
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Для_того_щоб_відпочити
_я_думками_переношу_с
ебе_в_приємне_місце 

 
24,5294 

 
21,446 ,120 ,637 

У_житті_я_зазвичай_керу
юся_принципом_сім_раз_
відмір_а_раз_відріж 24,6765 21,273 ,154 ,634 

У_школі_я_легко_запамят
ов_фізичні_формули 24,8765 21,115 ,231 ,628 

Мені_подобається_читати
_різноманітні_креслення_
та_схеми 

24,8941 21,125 ,237 ,628 

При_виконанні_роботи_м
ені_важливіше_бачити_за
гальну_ціль 

24,6647 21,479 ,108 ,638 

Мені_важко_рахувати_в_
умі 24,6235 21,349 ,136 ,635 

Довіри_заслуговують_ли
ше_ті_речі_які_я_бачила 24,7118 21,200 ,173 ,632 

Я_швидше_віддам_перев
агу_документальному_фі
льму 24,4647 21,966 ,009 ,645 

Я_зазвичай_знаю_чим_за
кінчиться_інтригуючий_фі
льм 

24,6647 
 

21,360 
 

 
,134 

 
,636 
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Додаток Й 

 

Описові статистики 

для кожного запитання опитувальника «Домінуючий вид інтуїції 

особистості» після аналізу внутрішньої узгодженості запитань 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Мені_складно_передбачи
ти_наближення_небезпек
и 

14,0059 14,680 ,275 ,693 

Мені_подобається_вигаду
вати_фантастичних_перс
онажів 14,4059 14,799 ,132 ,705 

Знання_має_цінність_тіль
ки_тоді_коли_використов
ується_на_практиц 14,2765 14,734 ,152 ,703 

Можу_сказати_що_маю_р
озвинену_уяву 14,0059 14,609 ,301 ,691 

Я_зазвичай_знаю_чим_за
кінчиться_інтригуючий_фі
льм 

14,2588 14,335 ,263 ,693 

Мені_подобається_фанта
зувати 13,9706 15,390 ,026 ,707 

Мені_важко_пояснити_пр
ичини_поведінки_інших_л
юдей 

14,2235 13,843 ,411 ,680 

Мені_важко_орієнтуватис
я_в_незнайомій_місцевос
ті 

14,3235 14,670 ,165 ,702 

Я_завжди_уявляю_події_
коли_слухаю_чиюсь_розп
овідь 

14,0294 14,916 ,170 ,700 

Навіть_без_прогнозу_я_м
ожу_передбачити_зміну_
погоди 

14,7000 14,377 ,375 ,686 

Я_знаходжу_неординарні
_шляхи_розвязання_проб
лем 

14,2353 14,098 ,334 ,687 

У_проблемних_ситуаціях
_я_швидко_знаходжу_пра
вильне_рішення 14,2353 13,731 ,441 ,677 

Я_можу_сміливо_назвати
_себе_мрійником 14,1941 14,844 ,133 ,704 

Я_часто_намагаюся_прос
лідкувати_ланцюг_подій_
що_привели_до_сит 14,0588 14,565 ,271 ,693 

Я_часто_передбачаю_ма
йбутні_події 14,2235 13,536 ,503 ,672 
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Для_кращого_запамятову
вання_я_ділю_обєкти_на
_групи 

14,4529 14,510 ,214 ,697 

Після_прийняття_рішення
_я_рідко_прокручую_в_го
лові_різні_варіант 13,9647 14,732 ,307 ,692 

Друзі_говорять_що_я_тво
рча_людина 14,3235 14,315 ,261 ,693 

Після_перегляду_фільму
_люблю_обговорювати_ін
ші_варіанти_сюжету 14,1471 14,233 ,325 ,688 

При_новому_знайомстві_
швидко_розумію_чи_стан
емо_ми_друзями 14,1471 14,836 ,146 ,702 

У_житті_я_зазвичай_керу
юся_принципом_сім_раз_
відмір_а_раз_відріж 14,4059 14,621 ,179 ,700 

У_школі_я_легко_запамят
ов_фізичні_формули 14,6059 14,560 ,242 ,695 

Мені_подобається_читати
_різноманітні_креслення_
та_схеми 

14,6235 14,674 ,214 ,697 

Мені_важко_рахувати_в_
умі 14,3529 14,360 ,248 ,694 

Довіри_заслуговують_ли
ше_ті_речі_які_я_бачила 14,4412 14,828 ,126 ,705 
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Додаток К 

 

Кореляційні зв’язки між результатами пілотажного та ре-тестового 

дослідження методики  «Домінуючий вид інтуїції особистості» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  раціон_інт чуттєва_інт 

чуттєва_інт Pearson Correlation 1 ,601
**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 120 120 

раціон_інт Pearson Correlation ,722
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 120 120 
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Додаток Л 

 

Результати конкурентної валідності: кореляційні зв’язки між 

шкалами методики Д. Брунера  «Тип мислення» та методики 

«Домінуючий вид інтуїції особистості» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  предм_ 
дійове 

абстр_ 
символ 

слов_ 
логічне 

наочно_ 
образне креативн 

чуттєва
_ін раціон_і 

предм_ 
    дійове 

Pearson 
Correlation 

1 -,055 ,023 ,060 ,604
**
 -,143 ,431

**
 

Sig. (2-tailed)  ,753 ,894 ,731 ,000 ,413 ,001 

N 120 120 120 120 120 120 120 

абстр_ 
    символ 

Pearson 
Correlation 

-,055 1 -,269 -,329 ,382
*
 ,466

**
 -,164 

Sig. (2-tailed) ,753  ,118 ,053 ,024 ,005 ,347 

N 120 120 120 120 120 120 120 

слов_ 
    логічне 

Pearson 
Correlation 

,023 -,269 1 -,215 ,099 ,215 ,419
*
 

Sig. (2-tailed) ,894 ,118  ,215 ,571 ,216 ,012 

N 120 120 120 120 120 120 120 

наочно_ 
   образне 

Pearson 
Correlation 

,060 -,329 -,215 1 ,055 -,117 -,375
*
 

Sig. (2-tailed) ,731 ,053 ,215  ,755 ,502 ,027 

N 120 120 120 120 120 120 120 

креативн Pearson 
Correlation 

,604
**
 ,382

*
 ,099 ,055 1 ,647

**
 -,072 

Sig. (2-tailed) ,000 ,024 ,571 ,755  ,000 ,680 

N 120 120 120 120 120 120 120 

чуттєва_і
н 

Pearson 
Correlation 

-,143 ,466
**
 ,215 -,117 ,647

**
 1 ,630

**
 

Sig. (2-tailed) ,413 ,005 ,216 ,502 ,000  ,001 

N 120 120 120 120 120 120 120 

раціон_і Pearson 
Correlation 

,431
**
 -,164 ,419

*
 -,375

*
 -,072 ,630

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,347 ,012 ,027 ,680 ,001  

N 120 120 120 120 120 120 120 
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Додаток М 

Стандартизація методики  

«Домінуючий вид інтуїції особистості» 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

чуттєва_інт 

 

раціональна_інт 

120 

 

120 

4 

 

2 

12 

 

11 

5,6 

 

6,2 

3,525 

 

2,837 

 

Valid N (listwise) 

 

120 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

Додаток Н 

Порівняльний аналіз особливостей інтуїції  

для групи студентів та лікарів 

 

Додаток Н.1 

Порівняльний аналіз за параметрами 

«інтуїтивна здатність» та «використання інтуїції» 
 

  студент_досвід N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

інтуїтивна_здатність 1 160 5,1316 2,30359 ,37369 

2 120 6,7000 1,41421 ,39223 

використ_інтуїції 1 160 6,2895 2,33548 ,37887 

2 120 7,6923 1,70219 ,47210 

 
 
 
 

 

Таблиця Н.2 

Порівняльний аналіз за параметрами 

«чуттєва інтуїція» та «раціональна інтуїція» 
  

  студент_досвід N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

чуттєва_інт 1 160 6,2564 2,72355 ,21806 

2 120 9,7462 2,48189 ,17209 

раціональна_інт 1 160 7,2308 1,76652 ,14143 

2 120 5,3923 1,81820 ,12607 
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Додаток О 

Результати регресійного аналізу для групи студентів 

 

Додаток О.1 

Регресійна модель дослідження 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,743(a) ,653 ,515 4,76461 

Додаток О.2 

Описові статистики 

Model  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1009,846 3 336,615 14,828 ,000(a) 

Residual 817,254 36 22,701   

Total 1827,100 39    

 

 Додаток О.3 

 

Таблиця коефіцієнтів для групи студентів 

 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 2,442 ,201   6,087 ,194 

A_замкн_общит -,800 ,290 -,710 -3,875 ,826 

С_эмоц_нестаб_стаб 4,242 ,217 3,248 3,030 ,815 

E_подчин_доминантно

сть 
-,607 ,179 -,615 ,623 ,731 

F_сдержанность_экспр

есив 
-1,634 ,219 -2,927 -4,197 ,973 

G_низкая_нормативно

сть_высокая 
       ,173 ,196 

                

,260 

       -

2,327 

          

,026 

H_робость_смелость 1,578 ,153 1,895 -,377 ,113 

I_жесткость_чувствите

льность 
-,082 ,217 -,096 ,019 ,621 

M_практичность_мечт

ательность 

        

3,197 

          

,847 

                 

,567 

       

4,955 

         

,000 

Q1_консерватизм_рад

икализс 

          

,192 

         

,668 
               ,313       4,479         ,000 

Q2_конформизм_нонк

онф 
-1,110 ,185 -1,122 -1,569 ,475 

Q4_расслабленность_

напряж 
3,108 ,175 3,040 1,336 ,725 

склонность_к_риску              

 

неврот 

 

,250 

 

-,107 

,305 

 

,020 

0,279 

 

-,115 

 

-,142 

-,123 

,002 

 

,001 
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Додаток П 

Результати регресійного аналізу для групи лікарів 

Додаток П.1 

Регресійна модель дослідження 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,703(a) ,595 ,232 2,41005 

Додаток П.2 

Описові статистики 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 142,228 13 10,941 0,034 ,001(a) 

Residual 145,208 25 5,808     

Total 287,436 38       

 
  

Додаток П.3 

Таблиця коефіцієнтів для групи студентів 

 

Mode
l   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B 
Std. 
Error Beta B 

Std. 
Error 

1 (Constant) 2,507 4,681   ,536 ,597 

A_замкн_общит -,146 ,201 -,140 -,726 ,474 

С_эмоц_нестаб_стаб ,310 ,290 ,203 1,068 ,296 

E_подчин_доминантн
ость 

,161 ,217 ,150 ,743 ,465 

F_сдержанность_эксп
ресив 

,191 ,179 ,175 1,066 ,003 

G_низкая_нормативно
сть_высокая 

,185 ,219 ,150 ,847 ,405 

H_робость_смелость ,204 ,196 ,184 1,036 ,310 

I_жесткость_чувствит
ельность 

-,514 ,227 -,395 -2,265 ,032 

M_практичность_мечт
ательность 

,186 ,305 ,122 ,609 ,002 

O_спокойствие_трево
жность 

-,047 ,199 -,040 -,236 ,815 

Q1_консерватизм_рад
икализс 

-,085 ,248 -,060 -,342 ,735 

Q2_конформизм_нонк
онф 

,350 ,276 ,241 1,269 ,216 

Q4_расслабленность_
напряж 

,315 ,276 ,204 1,139 ,266 

готовность_к_риску 
 
екстрав_інтров 
 
 нейрот 

,153 
 

-,121 
 

,350 
 
 

,033 
 

,143 
 

,305 
 
 

,279 
 

-1,421 
 

,122 
 
 

1,614 
 

-1,71 
 

-,342 
 
 

,019 
 

,001 
 

,548 
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Додаток Р 

Порівняльний аналіз  видів інтуїції  

в залежності від схильності до ризику 

 

Додаток Р.1 

Порівняльний аналіз  для групи студентів 

  схильн_до_риз N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

чуттєва_інт 1сх 63 6,1261 2,13515 ,11206 

2 49 11,2162 1,36849 ,11059 

раціональна_інт 1сх 63 8,2300 1,76642 ,12342 

2 49 5,3923 1,23820 ,11450 

 

  

Додаток Р.1 

Порівняльний аналіз  для групи лікарів 

  схильн_до_риз N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

чуттєва_інт 1сх 54 11,1131 3,42815 ,13976 

2 42 8,2132 2,26843 ,11759 

раціональна_інт 1сх 54 6,2310 1,43212 ,11528 

2 42 4,3953 1,13241 ,13510 
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Додаток С 

Порівняльний аналіз домінуючих копінг-стратегій 

 в залежності від  схильності  до ризику 

Додаток С.1 

Порівняльний аналіз для групи студентів 

 схильн_до_риз N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 

бдительность 1 63 15,2000 2,52134 ,13755 

2 49 9,4118 1,90587 ,26224 

избегание 1 63 7,5455 2,92326 ,12324 

2 49 8,2353 2,79574 ,17807 

прокрастинация 1 63 6,3182 2,25486 ,18074 

2 49 7,7059 2,97415 ,12134 

сверхбдительность 1 63 11,6364 2,08271 ,04403 

2 49 13,4529 2,57248 ,12392 

 

 

 

Додаток С.2 

Порівняльний аналіз для групи лікарів 

  схиьн_до_риз N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

бдительность 1 54 11,2571 1,67616 ,03353 

2 42 11,8333 2,63944 ,07755 

избегание 1 54 12,8571 2,34013 ,28448 

2 42 10,1667 2,40139 ,28036 

прокрастинация 1 54 7,5857 2,28869 ,16504 

2 42 8,0000 1,67332 ,28313 

сверхбдительность 1 54 9,4857 1,70434 ,14418 

2 42 9,2000 2,66458 ,08781 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

Додаток Т 

Типологія студентів 

в залежності від їх інтуїції та схильності до ризику 

Додаток Т.1 

Описові статистики 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

156 97,5% 4 2,5% 160 100,0% 

                                a  Absolute  Correlation between Vectors of Values used 

 

Додаток Т.2 

Таблиця агломерації (скорочено) 

Stage Cluster Combined Coefficients 
Stage Cluster First 

Appears Next Stage 

  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 156 160 ,000 0 0 5 

2 155 159 ,000 0 0 6 

3 154 158 ,000 0 0 7 

4 153 157 1,000 0 0 8 

5 39 156 1,000 0 1 81 

6 38 155 1,000 0 2 82 

7 37 154 1,000 0 3 83 

8 36 153 1,000 0 4 84 

9 113 152 2,000 0 0 47 

10 112 151 4,000 0 0 48 

11 111 150 4,000 0 0 49 

12 110 149 6,000 0 0 50 

13 109 148 6,000 0 0 51 

143 2 5 206,000 136 140 148 

144 4 16 214,192 135 126 147 

145 8 11 228,655 112 139 148 

146 3 14 234,745 141 138 147 

147 3 4 250,358 146 144 149 

148 2 8 271,417 143 145 151 

149 3 33 296,085 147 87 152 

150 21 32 330,000 132 88 152 

151 2 6 1410,400 148 142 153 

152 3 21 1476,323 149 150 153 

153 2 3 1618,182 151 152 154 

154 2 15 1506,135 153 105 155 

155 2 30 1864,803 154 90 0 
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Додаток У 

Типологія лікарів  

в залежності від їх інтуїції та схильності до ризику  

Додаток У.1 

Описові статистики 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

119 99,2 1 ,8 120 100,0 

 

Додаток У.2 

Таблиця агломерації (скорочено) 

Stage Cluster Combined Coefficients 
Stage Cluster First 

Appears Next Stage 

  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 119 120 ,000 0 0 2 

2 50 119 ,000 0 1 6 

3 115 118 ,000 0 0 6 

4 104 117 ,000 0 0 17 

5 103 116 1,000 0 0 18 

6 50 115 1,000 2 3 32 

7 101 114 1,000 0 0 20 

106 3 41 222,000 102 67 110 

107 6 26 233,600 0 94 109 

108 2 5 239,274 104 101 113 

109 6 11 248,778 107 88 113 

110 3 14 250,500 106 99 111 

111 3 4 262,720 110 105 114 

112 21 32 267,429 95 90 115 

113 2 6 304,749 108 109 116 

114 3 33 318,100 111 0 115 

115 3 21 421,640 114 112 117 

116 2 15 1596,799 113 86 117 

117 2 3 1962,060 116 115 118 

118 2 30 2040,788 117 0 0 

 
 

 

 

 

 


