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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. В умовах життя, які характеризуються проявами 

ризиків – невизначеністю, динамічністю, великою кількістю альтернатив, 

нагальністю вибору й прийняттям його наслідків, людині необхідно бути 

гнучкою в пошуку і прийнятті рішень, враховувати і осмислювати ймовірні 

наслідки своєї поведінки в діапазоні перспективи змін, тобто демонструвати 

сформовану прогностичну компетентність. 

Проблемі прогностичної компетентності особистості присвячено чимало 

вітчизняних та зарубіжних досліджень. Складність вивчення означеного 

феномену обумовлюється низкою причин. По-перше, прогностична 

компетентність розглядається як видове поняття антиципації (Н. Ах, 

У. Найсер, Дж. Брунер, А. Валлон, Ф. Бартлетт, Б. Ф. Ломов, Є. М. Сурков, 

Т. Ф. Базиле-вич та ін.). По-друге, концептуалізація феномену ускладнюється 

наявною полісемантичністю та міждисциплінарністю досліджень, а саме: 

шлях екстраполяції себе в майбутнє (В. Д. Менделевич, Л. О. Регуш, 

К. О. Абульха-нова-Славська та ін.); побудова ймовірного результату дій 

(Б. Г. Ананьєв, С. Л. Рубінштейн, А. Г. Нікітіна, Д. Міллер, К. Прибрам, 

Р. Берк, К. Купер та ін.); здатність організму підготуватися до реакції на події 

через активацію механізму акцептора дії (П. К. Анохін); образ очікуваного 

майбутнього (М. О. Бернштейн, О. О. Ухтомський, Р. Ніколас, О. Вілсон та 

ін.); образ майбутнього крізь призму часової орієнтації (Ф. Зімбардо, 

Дж. Бойд, К. Левін, Ж. Нюттен, Дж. Голдберг, Дж. Хорнік, Дж. Леннінгс, 

Р. Орнштейн та ін.); ґенеза здійснення майбутнього (С. Д. Максименко 

та ін.); усвідомлення проспективної спрямованості структурування життєвого 

шляху та здійснення життєвих завдань (Р. А. Ахмеров, Є. І. Головаха, 

О. О. Кронік, Т. М. Титаренко, І. О. Мартинюк, Л. В. Сохань, Д. Закай, 

Б. Горман, О. Вессман та ін.); спосіб розв’язання мисленнєвих задач 
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(Д. Б. Богоявленська, Л. Л. Гурова, О. К. Тихомиров, Г. В. Гуменюк та ін.) 

тощо. 

Поряд з тим, проблема функціонування прогностичної компетентності у 

реалізації ризикованої поведінки є недостатньо розробленою, що й зумовило 

вибір теми дисертаційного дослідження – «Особливості прогностичної 

компетентності осіб з різними рівнями схильності до ризикованої 

поведінки». 

Зв’язок роботи з науковиміи програмаіми, планами, темами. 

Дисертаціійна робота пов’язана з тематикоію держбюдж іетної науково-

дослідної роботи Дніпропеітровського націоналіьного універсиітету імені 

Олеся Гончара факультеіту психологіії «Форми виявленнія стресостіійкості 

людини і шляхи автоматиізації процедур іи її прогнозуівання» (номер 

держреєсітрації 0108U000633) та науково-дослідної роботи кафедри загальноії 

та медичної психологіії «Психологічні умови забезпечіення професійіного та 

психічноіго здоров’я працівниіків організаіцій, профілакітика та подоланнія 

стресу в організаіції» (номер держреєсітрації 0113U004185). 

Тема дисертаціійної роботи затверджіена на засіданніі Вченої ради 

Дніпропеітровського націоналіьного універсиітету імені Олеся Гончара 

(протокол № 7 від 23.02.2012 р.) та узгодженіа в Міжвідомічій раді з 

координаіції наукових досліджеінь з педагогіічних і психологіічних наук НАПН 

України (протокол № 9 від 26.11.2013 р.). 

Мета досліджеіння – виявити особливоісті прогностіичної 

компетенітності особистоісті та розкрити їх специфікіу залежно від рівня 

схильносіті до ризиковаіної поведінкіи. 

Для досягненіня поставлеіної мети вирішуваілись такі завдання: 

1) здійснити теоретичний аналіз наукових досліджень з проблеми 

прогностичної компетентності особистості й побудувати схему її вияву при 

реалізації ризикованої поведінки; 

2) з’ясувати змістові складові прогностичної компетентності особистості; 
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3) визначити міру розбіжності складових прогностичної компетентності у 

осіб з різними рівнями схильності до ризикованої поведінки; 

4) розкрити специфіку відмінностей між особливостями прогностичної 

компетентності у осіб з різними рівнями схильності до ризикованої поведінки. 

Об’єкт досліджеіння – прогностіична компетенітність особистоісті. 

Предмет досліджеіння – особливоісті прогностіичної компетенітності 

осіб з різними рівнями схильносіті до ризиковаіної поведінкіи. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять принципи 

системності, єдності внутрішнього і зовнішнього, самодетермінації 

особистості як суб’єкта саморозвитку; концепції ґенези здійснення побудови 

майбутнього особистості (С. Д. Максименко), часової орієнтації та стратегій 

життя людини (К. О. Абульханова-Славська, Р. А. Ахмеров, О. О. Кронік, 

Ж. Нюттен та ін.), континуально-ієрархічної структури особистості 

(О. П. Саннікова), філогенетичних закономірностей розвитку антиципації 

(І. Г. Батраченко), раціогуманістичного підходу (Г. О. Балл), реалізації 

життєвих завдань та настанов (Т. М. Титаренко), адаптаційних властивостей 

особистості (У. Радемахер, Б. Циммерман, А. Бандура, Е. Л. Носенко, 

І. Ф. Аршава та ін.). 

Для досягненіня мети та вирішеннія поставлеіних завдань обрано такі 

методи досліджеіння: теоретичіні – аналіз наукових джерел, узагальніення 

теоретичіних підходів та систематизація наукових даних; емпіричніі – 

опитування, анкетування, психологічне тестування; математиіко-

статистичної обробки даних – кластерний аналіз (алгоритм К-середніх), 

кореляціійний, регресійіний та дисперсіійний аналіз, встановліення 

відмінноістей між вибіркаміи за показникіами змінних за допомогоію критерію 

t-Стьюдента та критерію F-Фішера) в пакеті IBM SPSS Statistics 20; 

інтерпреітаційні – аналіз, синтез, систематіизація отриманиіх даних, 

порівняніня з результаітами інших досліджеінь). 

Емпірична база дослідження. Загальна кількість досліджуваних склала 

215 осіб (108 – чоловіки та 107 – жінки), серед яких 65 осіб (віком від 23 до 
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35 років) фахівці виробничих підприємств; 15 наукових працівниіків (віком 

від 25 до 35 років) Інститутіу агроеколіогії і природокіористування НААН; 31 

студент (віком від 18 до 19 років) Націоналіьного універсиітету біоресур ісів й 

природокіористування м. Києва; 6 студентіів (віком від 20 до 23 років) 

Дніпропеітровської державноії аграрної академії; 36 студентіів (віком від 20 до 

25 років) Дніпропеітровського державноіго хіміко-технологічного 

універсиітету; 62 студенти (віком від 19 до 32 років) Дніпропеітровського 

націоналіьного універсиітету імені Олеся Гончара. 

Достовірність і надійнісіть результаітів досліджеіння була забезпечіена 

адекватніим теоретичіним і методолоігічним обґрунтуіванням; використіанням 

методик, релевантіних об’єкту, предмету, меті і завданняім досліджеіння; 

репрезенітативністю вибірки досліджуіваних; поєднанніям кількісніого та 

якісного аналізу отриманиіх емпіричніих даних; використіанням надійних 

методів статистиічної обробки отриманиіх результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 

вперше: 

 прогностичну компетентність у осіб з різним рівнем схильності до 

ризикованої поведінки досліджено як рівневу властивість особистості, 

структура якої складається з базових (рефлексивних, емоційних) та 

процесуальних (когнітивних, вольових, темпорально-часових) ознак; 

 встановлено специфіку змін особистісних чинників і структуру 

прогностичної компетентності осіб з різними рівнями схильності до 

ризикованої поведінки та визначено їх типи; 

 запропоновано підхід до вивчення взаємодії внутрішнього та 

зовнішнього аспектів у дослідженні прогностичної компетентності, а також 

місця існування прогностичної компетентності особистості у реалізації 

схильності до ризикованої поведінки; 

поглиблено теоретичні уявлення про прогностичну компетентність як 

рівневий психологічний конструкт, структуру якого визначають ознаки 

базового та процесуального рівнів; 
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набули подальшого розвитку положення стосовно функціонального 

призначення прогностичної компетентності в регуляції поведінки 

особистості. 

Практичне значення отриманиіх результаітів полягає у тому, що 

обраний в досліджеінні підхід до вивчення прогност іичної компетенітності у 

площині прояву схильносіті до ризиковаіної поведінкіи відкриваіє нові 

можливосіті для здійсненіня системноії психодіагностіики особистоісті; 

розширює й збагачує репертуа ір засобів, якими може користув іатись психолог 

у психопроіфілактичній та психокоріекційній роботі. Нові дані, що були 

отримані в результа іті досліджеіння, можуть знайти своє використ іання в 

практиці професійіно-психологічного відбору, спрямова іного на виявленнія 

рівня сформоваіності прогностіичної компетенітності як особистіісної 

властивоісті, що забезпечіує можливісіть прогнозуівати і передбачіати майбутні 

події, обирати адекватніі стратегіій поведінкіи та мінімізуівати негативніі 

психологіічні наслідки стресогеінних подій різного ґенезу (природні, 

техногеніні чи соціальн іі) для надання допомоги особам, які стали жертвами 

надзвичаійних та психотраівмуючих ситуацій, а також у викладанні дисциплін 

«Юридична психологія», «Психологія», «Психологія діяльності в особливих 

умовах» та «Психологія особистості». Результати дисертаційного 

дослідження впроваджено в навчальну та науково-методичну роботу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

(довідка про № 375-88-05 від 04.06.2015 р) та Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ (акт впровадження від 

28.04.2015 р.); у методично-консультативну роботу психологічної служби 

НВК-ліцею № 100 (довідка № 37 від 13.05.2015 р.) та КЗО «СЗШ № 92» 

м. Дніпропетровська (довідка № 163 від 15.04.2015 р.), а також в роботу 

відділу психологічного забезпечення діяльності особового складу головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Дніпропетровській області (акт впровадження від 29.05.2015 р.). 
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Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були 

представлені та обговорені на XV Міжнародній науковій конференції 

молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та 

перспективи дослідження» (м. Київ, 2013); Міжнародній молодіжній 

науково-практичній конференції «Вектори психології» (м. Харків, 2012); 

«Психология: проблемы практического применения (II)» (Росія, м. Чита, 

2013); Міжнародній науково-практичній конференції викладачів та 

психологів (Чеська Республіка, м. Прага, 2014); V Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Наука. Студентство. Сучасність» (м. Миколаїв, 

2014); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні підходи та 

технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими 

групами населення» (м. Одеса, 2014); ІІІ Всеукраїнському психологічному 

конгресі з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі» (м. Київ, 

2014); XV Міжнародній науково-практичній конференції «Современная 

психология: теория и практика» (Росія, м. Москва, 2014); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Провідна роль освітнього досвіду в 

становленні особистості» (м. Дніпропетровськ, 2015), а також на наукових 

семінарах кафедри загальної та медичної психології та щорічних 

підсумкових конференціях факультету психології Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара (2011–2015 рр.). 

Публікації. Основний зміст і результати роботи відображено у 

17 публікаціях, серед яких 5 статей у наукових фахових виданнях, включених 

до переліку, затвердженого МОН України; 3 статті у міжнародних виданнях; 

9 тез виступів у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Список використаних 

джерел містить 288 найменувань, з них 79 англійською мовою. Основний 

зміст дисертації викладено на 173 сторінках, загальний обсяг – 218 сторінок. 

Робота містить 26 таблиць (на 24 сторінках), 15 рисунків (на 15 сторінках) і  

10 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕіННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОСТіИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНіТНОСТІ ОСОБИСТОіСТІ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ЗІ 

СХИЛЬНІСіТЮ ДО РИЗИКОВАіНОЇ ПОВЕДІНКіИ 

 

 

1.1. Теоретичіний аналіз вітчизняіних та зарубіжніих досліджеінь проблеми 

прогностіичної компетенітності особистоісті 

 

Дослідження проблеми прогностіичної компетенітності має для сучасної 

психологіічної науки велике значення. Даний різновид компетенітності як 

психологіічний феномен має універсаільне значення для всіх сторін діяльносіті 

людини та є одним із важливих механізміів регуляціії й оптимізаіції поведінкіи, 

оскільки типовим для індивіда є відображіення теперішніього, збереженіня 

минулого, активне оволодініня перспектіивою майбутньіого [19]. 

Для з’ясування змісту поняття насамперіед розглянеімо підходи до 

визначеніня категоріії компетенітності. У сучасноміу словнику українсьікої 

мови «компетентний» характеріизується, з одного боку, як той, хто має 

достатні знання в певній галузі, з чим-небудь добре обізнаниій, тямущий; що 

ґрунтуєтіься на знанні, кваліфікіації, а, з іншого боку, – як той, хто має певні 

повноважіення, повнопраівний, повновлаідний [55]. Тлумачниій словник 

англійсьікої мови трактує поняття «competence» (яке походить від латинськіого 

«competere» та має значення «збігатися», «погоджувати», «бути здатним»), як 

відповідіність, достатніість, уміння виконуваіти певну роботу, завдання, 

обов’язки; розумові здібностіі або загальні вміння і навички [там само]. 

Поширеним є підхід до розуміннія компетенітності як здатностіі діяти, 

відповідіність певним стандартіам, вміння виявляти окремі навички, 

демонстріувати спеціальіний рівень знання [122]. 

В розумінніі змісту поняття «компетентність» на перший план виходить 

«здатність до дії» як уміння використіовувати знання у практичніій діяльносіті; 
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як певні стратегіії для реалізаціії потенціаілу особистоісті [55]. У науковій 

літератуірі до поняття компетенітності включаютіь, крім загальноії сукупносіті 

знань, ще й обізнаніість щодо можливих наслідкі ів конкретніого способу 

вчинку та досвід практичніого використіання знань [266]. Таким чином, 

компетенітність – інтегровіана характеріистика якостей особистоісті, що є 

результаітом досвіду і обумовлюіє успішнісіть виконаннія діяльносіті у певних 

галузях. Іншими словами, компетеніція – це знання, а компетенітність – 

уміння (дії) [122]. 

Низка вчених (А. Маркова, В. Болотова, В. Серікова, М. Чошанова, 

О. Семеног та ін.) наголошуіють на принципоівих відмінноістях між поняттяміи 

«компетенція» (система знань, умінь і навичок, ціннісниіх орієнтаціій та 

взаємин, особистіісних якостей, досвіду, що набуті у процесі навчання та 

соціалізіації, що забезпечіує готовнісіть людини до діяльносіті в певній сфері) 

та компетенітність (система знань, умінь, навичок, ціннісниіх орієнтаціій та 

взаємин, особистіісних якостей, досвіду, що набуті у процесі діяльносіті в 

певній сфері, забезпечіуючи здатністіь людини діяти як у звичайніій, так і в 

невизначіеній ситуаціяіх) [207; 55]. 

Отже, компетенітність – це не тільки наявністіь знань й досвіду, а й 

уміння особистоісті використіовувати їх під час здійсненіня життєвих функцій 

та завдань. 

Для поясненнія категоріії «прогностична компетенітність» в науковій 

літератуірі використіовують два семантичіно схожі визначеніня – 

антиципаіційна спроможніість та прогностіична компетенітність [156]. Під 

антиципаіційною спроможніістю розумієтіься здібністіь людини з високою 

ймовірніістю передбачіати події, прогнозуівати розвиток ситуацій і власні 

реакції на них, діяти з часовим випереджіенням; вона характеріизує певний 

рівень розвитку антиципаіційних здібностіей в системі особистоісті [110]. 

Прогностіична компетенітність може бути означена як характеріистика 

особистоісті, що фіксує рівень розвитку антиципаіційних здібностіей та 

представіляє собою певний стан системи внутрішнііх ресурсів людини, які 
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забезпечіують успішнісіть в прогностіичній діяльносіті [126]. Прогностіична 

компетенітність існує як властивіість особистоісті, але стає актуальніою й 

розгортаіється як психічниій процес, який певним чином формує ставленнія до 

майбутньіого, виступаюічи формою його передбачіення [256]. 

Отже, прогностіична компетенітність є цілісним утворенніям, що є 

системноію властивіістю особистоісті та характеріизує її здатністіь зберігатіи та 

оптимальіно конструюівати власне майбутнє, завдяки прогнозу успішно діяти 

в різних життєвих ситуаціяіх, вирішуваіти складні життєві завдання. Також це 

здатністіь особистоісті ефективніо експлікуівати минулий досвід, ґрунтуючіись 

на життєвих знаннях, уміннях, навичках, досягненінях, для побудови образу 

очікуваніого майбутньіого, а відтак підвищувіати власну ефективніість при 

виконанніі різноманіітних життєвих й соціальніих завдань. 

Поряд з дефініцііями «прогностична компетенітність» та 

«антиципаційна спроможніість» досить часто в психологіічній літератуірі 

зустрічаіються такі терміни, як «антиципація», «ймовірнісне прогнозуівання», 

«попереджуючий синтез», «установка», «модель бажаного майбутнь іого», 

«оперативна надбудовіа», «акцептор результаіту дії», «випереджаюче 

відображіення», «нервова модель стимулу», «екстраполяція», 

«попереджувальна поведінкіа» [14; 213; 228; 244]. Враховуюічи різноманііття 

вищезазніачених термінів, доцільно їх розглянуіти з метою встановліення 

загальниіх властивоістей, подібносіті та відмінноістей. 

Термін «антиципація» є багатозніачним в своєму мовному перекладіі: 

«antcipatio» (лат.) – брати вперед; «anticipation» (франц.) – передбачіати, 

попереджіати; «anticipation» (англ.) – очікуваніня, передбачіення [244]. Всі ці 

терміни мають один і той же зміст, а тому можливо стверджуівати, що 

«антиципація» означає сформоваіне уявлення щодо предмета, явища, 

результаіту дії у свідомосіті людини ще до того, як вони будуть реально 

сприйнятіі чи здійсненіі [213]. Термін «антиципація» як спеціальіна 

психологіічна категоріія був введений в психологіію В. Вундтом у 1880 р. 
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[101], та розумівсія як синтез найпростііших елементіів психічноіго при 

неодмінніому впливі «творчих похіднихі» [98]. 

Перші погляди на феномен антиципаіції як особливоії активносіті 

індивіда зафіксовіані в працях Августин іа Аврелія, де феномен пояснюєтіься як 

когнітивіна спрямоваіність на відображіення та побудову майбутнь іого [182]. 

Поясненнія даного феномену також відображіені в роботах Е. А. Араб-Огли, 

Ібн Сіни, І. В. Бестужевіа-Лади та ін. [25; 44; 133], де висвітлеіні форми 

передбачіення та їх зв’язок з прогнозуіванням. Передбачіення як 

інформаціійний, когнітивіний аспект випереджіального відображіення, властиве 

живій матерії [207]. 

Існують поясненнія феномену антиципаіції в наукових напрямкаіх та 

парадигміах. Біхевіоріистичний напрямок не розглядаів антиципаіцію як 

психологіічну категоріію. Необіхевііористи почали аналізувіати передбачіення в 

термінах «антиципуючої надбудовіи» як своєрідніої здатностіі живої матерії до 

випереджіального відображіення. К. Холл вважав, що антиципуіючі реакції є 

формою внутрішніьо-попередньої готовносіті істоти до можливих стимулів, де 

поведінкіа стає «вільною» від наявних стимулів, та надає можливісіть живій 

істоті реагуватіи в теперішніій момент й готуватиіся до дій на перспектіиву 

[182]. В цей час було введено поняття ймовірніісного очікуваніня, а також 

представілені концепціії Д. Міллера, Ю. Галантеріа, К. Прібрама, в яких 

розглядаілися антиципаіційні принципи аналізу поведінкіи [115]. 

Прихильники психоанаілітичного напряму (З. Фрейд, К.-Г. Юнг, 

К. Хорні, Л. Феніхел та ін.) зазначаліи, що антиципаіція підтримуіє принцип 

реальносіті, при цьому наголошуівали, що саме передбачіення небезпекіи чи 

негативніих наслідкіів дозволяє особистоісті зберегти своє існуванн ія. К-Г. Юнг 

пояснюваів антиципаіцію як «інтуїтивний момент свідомосіті», підкресліюючи, 

що це «сприймання можливосітей самої ситуаціїі» [257; 51]. 

Н. Ах, представіник Вюрцбурзіької школи мислення, при вивченні 

процесів мислення зазначав, що антиципаіція є формою «цільового 

уявленняі», а її мета – детермініанта пошуку невідомоіго, при цьому функція 
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антиципаіційної мисленевіої схеми полягає у підтримціі інтелектіуальної 

активносіті суб’єкта діяльносіті [51]. 

З позицій когнітивіної психологіії антиципаіцію розглядаіли як циклічниій 

рух сприйнятітя й переробкіи інформаціії. У. Найсер вважав, що для психічноії 

активносіті людини важливиміи є наявністіь прогностіичних схем, які 

виконуютіь функцію підготовіки індивіда до сприйманіня інформаціії. При 

відсутноісті прогност іичних структур жодна інформаціія не буде засвоєна. В 

ході перцептиівного акту здійснюєіться постійна взаємодіія прогностіичної 

схеми і ситуації [207]. 

Дослідники онтогенеітичного підходу в розвитку психіки (А. Валлон, 

Дж. Брунер, Ф. Бартлетті) розглядаіли феномен антиципаіції як сукупнісіть 

точності й швидкостіі реагуваніня, як загальну готовнісіть систем суб’єкта до 

активносіті [98]. Ф. Бартлетт (1958) виокремиів дві форми антиципаіції –

сенсорно-перцептивну та інтелектіуальну, зазначаюічи при цьому, що 

призначеінням сенсорноі-перцептивної форми антиципаіції є підвищеніня 

адекватніості відображіення простороіво-часових стимулів. 

Антиципація була предметоім досліджеіння у теоретикіо-

експериментальних роботах радянськ іої школи психологіії, таки як 

Б. Г. Ананьєв, П. К. Анохін, М. О. Бернштейін, А. В. Брушлінсіький, 

С. Г. Геллерштіейн, Б. Ф. Ломов, Л. О. Регуш, В. Н. Соколов, Е. М. Сурков, 

І. М. Фейгенбеірг та ін. Науковці розглядаіли означениій феномен як 

інтегратіивне утвореннія в системі функціоніування психіки, що може 

проявлятіися на різних рівнях відображіення в структур іі різних психічниіх 

функцій (адаптивної, регулятиівної, пізнаваліьної, комунікаітивної). Такі 

наукові погляди отримали подальшиій розвиток у досліджеіннях антиципаіції 

як здатностіі індивіда уявляти ймовірниій результаіт дій до моменту його 

реальногіо здійсненіня, або здатностіі мислення уявляти вирішеннія завдання 

до реальногіо його розв’язання (Б. Г. Ананьєв, А. В. Брушлінсіький, 

Л. О. Регуш, С. Л. Рубінштеійн, А. Г. Нікітіна та ін.); як здатностіі живого 

організміу підготувіатися до реакції на можливі події завдяки механізміу 
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акцепторіа дії (П. К. Анохін); як побудови образу очікуваніого майбутньіого 

(М. О. Бернштейін); як інтеграліьного образу майбутньіого (О. О. Ухтомськіий) 

[20]. 

Засновник теорії функціоніальних систем П. К. Анохін пояснюваів 

механізміи поведінкіи людини за допомогоію моделі аферентніих 

властивоістей – акцепторіа дій, що опосередіковує прогнозуівання результаіту. 

На думку вченого, антиципаіційні моделі виконуютіь функцію попереджіення 

й дозволяюіть індивіду створюваіти сценарії розвитку можливих подій, а 

відтак уникати помилок [6]. Випереджіення подій є активною підтримкіою 

поставлеіної мети до моменту її реалізаціії, а механізміом функціоніування 

антиципаіції є мобілізаіція в нервовій системі молекуляірного досвіду 

минулого, який пов’язаний з певною ситуацієію. «Випереджальне 

пристосуівання» розглядаіється автором в якості універсаільного принципу 

пристосуівання до майбутнііх змін й одного з основних регулятоірів поведінкіи 

індивіда [там само]. 

В теорії «фізіології активносіті» М. О. Бернштейіна поведінкіа 

розглядаіється як динамічніий процес, в якому компоненіт «прогнозування й 

моделюваіння майбутньіого» є головною передумоівою активносіті із 

досягненіня результаіту дії [24]. Б. М. Теплов вважав, що антиципаіція є 

здатністію мислення до випереджіального відображіення, що проявляєіться у 

прогнозуіванні, передбачіенні тощо [51]. А. В. Брушлінсіький процес 

прогнозуівання вивчав як форму мислення та наголошуівав на важливосіті його 

участі в регуляціії поведінкіи та майбутньіої діяльносіті в цілому [34]. 

Г. Є. Журавльо ів зазначав, що минулий досвід індивіда та наявна ситуація є 

підставаіми для створеннія ймовірниіх гіпотез стосовно майбутньіого [44]. Саме 

тому передбачіення майбутньіого розглядаіється автором як структур іа 

минулого й інформаціія про наявну ситуацію. І. М. Фейгенбеірг, підтримуіючи 

та продовжуіючи ці умовиводіи, наголошуіє на тому, що ймовірне 

прогнозуівання може відноситіись до кількох аспектів майбутнь іого, а саме: 

ймовірне прогнозуівання майбутньіого ходу зовнішнііх подій по відношеніню 
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до індивіда, та ймовірне прогнозуівання майбутньіого ходу подій з впливовоію 

часткою суб’єкта, що створює можливісіть для плануван іня дій і очікуваніня 

відповідіних результаітів [44]. 

К. Муздибаєів вивчав роль емоційноії сфери у процесі прогнозуівання, 

зокрема зв’язок передбачіення з оптимізміом чи песимізміом в 

антиципуіваннях. При цьому оптимізм та песимізм вченим розглядаіються як 

своєрідніі особистіісні атитюди, диспозиціії настрою, що визначаюіть 

валентніість (позитивну чи негативніу) ймовірніісного очікуваніня певних 

майбутні іх подій [207]. 

Л. О. Регуш розглядаіє прогнозуівання як пізнаваліьну здібністіь 

особистоісті, розуміючіи її як сукупнісіть якостей суб’єктивного мисленевіого 

процесу в структур іі всеохопліюючої пізнаваліьної прогностіичної діяльносіті. 

Вчена наголошуіє, що при такому аспекті кінцевим продуктоім антиципаіції є 

прогноз як результаіт продуктиівної діяльносіті через встановліення каузальніих 

зв’язків, пізнаваліьне перетворіення уявлень й висуненнія гіпотез та 

плануваніня [157]. 

В роботах В. Д. Менделевіича, автора концепціії антиципаіційного 

неврозогіенезу, був встановліений зв’язок між рівнем розвитку антиципаіційної 

спроможніості за різних типів акцентуаіції. Так, при шизоїдноіму, 

епілептоіїдному, паранойяільному радикалі особистіість вибудовуіє емоційно 

негативніий прогноз майбутньіого, а при істеричніому – прогноз є 

передбачіенням позитивніих життєвих подій [111]. 

Філогенетичний розвиток антиципаіції людини, її історичніо-фазного 

розвитку представілений в сучасних наукових досліджеіння І.Г. Батраченіка, 

які були присвячеіні розкриттію цих аспектів розвитку людської 

спрямоваіності та призвели до розуміннія антиципаіції як здатностіі, процесу та 

продукту [19]. Аналізуюічи філогенеіз антиципаіції, вчений виділяє такі її 

історичніі форми: пралогічіна антиципаіція, теологічіна антиципаіція, логічна 

антиципаіція (остання ґрунтуєтіься на науковоміу знанні про світ, є 

усвідомліеною, містить в собі прогностіичну характеріистику) [20]. 
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Під антиципаіцією розуміютіь вищу інтеграліьну властивіість психіки 

тварини та людини, а антиципаіційну спроможніість в сучасній психологіії 

розглядаіють як здатністіь людини передбачіати хід подій, власних дій і 

вчинків оточуючи іх, будувати діяльнісіть на підставі адекватніого 

ймовірніісного прогнозу [259; 277]. Б. Ф. Ломов розуміє під антиципаіційною 

спроможніістю здатністіь суб’єкта діяти й приймати рішення з певним часово-

просторовим попереджіенням щодо очікуваніих майбутнііх подій [98; 182]. 

Отже, можна говорити, що дана здатністіь людини ґрунтуєтіься на властивоісті 

центральіної нервової системи – конструюівати хід можливих майбутнііх подій 

та підсумовіувати їх, спираючиісь на минулий досвід. 

На думку Н. П. Ничипореінко та В. Д. Менделевіича (2006), існує як 

мінімум вісім базових підходів до розробки та досліджеіння прогностіичної 

компетенітності [127], а саме: 

 структурно-рівневий (Б. Ф. Ломов, Є. М. Сурков) – антиципаіція як 

форма випереджіаючого відображіення дійсностіі, що поєднує когнітивіну, 

регулятиівну, комунікаітивну функції психіки та утворює багаторіівневу 

структуріу у своєму функціоніуванні [там само]; 

 психофізіологічний (за П. К. Анохіним, М. О. Бернштейіном, 

В. М. Русаловиім, Т. Ф. Базилевиіч, Д. О. Ширяєвимі) – антиципаіція як баланс 

корково-підкоркових процесів та їх слідових процесів, як характеріистика 

«потенціалів» при вирішенніі ймовірноі-прогностичних задач [там само]; 

 генетичний (Є. О. Сергієнкіо) – антиципаіція як довільниій вибір 

оптимальіної стратегіії вирішеннія задачі, що обумовлеіна вибірковіістю впливу 

предметніого та соціальніого оточення в процесі індивідуіального розвитку. 

Встановліено, що механізм передбачіення не є уродженоію функцією мозку, а 

набуваєтіься в процесі ускладнеіння й удосконаілення його системи, 

підпорядіковується загальниім законам дозріваніня психіки [там само]; 

 когнітивно-поведінковий (Дж. Брунер, В. Найссер, Д. Міллер, 

К. Прибрам) – антиципаіція як когнітивіно-інформаційний процес в контекстіі 

продукувіання схем та гіпотез, що визначаюіть напрям активносіті людини [127]; 



18 

 діяльнісний (Б. Ф. Ломов, Є. М. Сурков, А. В. Брушлінсіький, 

Л. О. Регуш, О. Г. Асмолов та ін.) – прогнозуівання є самостійіною діяльнісітю 

та має зв’язок з мисленняім, пізнаваліьною діяльнісітю, когнітивіними 

механізміами. Спрямоваіність в майбутнє та опосередікованість минулим є 

характеріистиками мети як прогнозу, що забезпечіують свідому 

цілеспряімовану діяльносіті [там само]; 

 клінічний (В. Д. Менделевіич, О. М. Ахметязаінова, О. Л. Гончаровіа, 

Т. В. Скиданеніко та ін.) – досліджеіння різних форм прогнозуівання в умовах 

психічноії та соматичніої норми і патологіії. Найбільш досліджеіними на 

сьогодніішній день є антиципаіційні здібностіі при шизофреніії, органічніих 

порушеннія, остеохонідрозі, неврозах, епілепсі ії, розладах особисто істі, її 

акцентуаіціях тощо [там само]; 

 ситуаційний напрям (Л. Росс, Р. Нісбетт) – антиципаіція як феномен, 

що обумовлеіний не тільки й не стільки суб’єктивними та об’єктивними 

закономіірностями, особистіісними диспозицііями, але й розмаїттіям 

ситуаційіних факторів, дія яких здатна змінити очевидні та науково 

обґрунтоівані прогнози; тобто, параметріи конкретніої ситуації мають вплив на 

передбачіення та детермініацію подій [там само]; 

 акмеологічний (К. О. Абульхан іова-Славська, Л. І. Анцифероіва) – 

антиципаіційні здібностіі мають зв’язок з особистіісним розвиткоім, 

самопроеіктуванням, життєвим плануван іням, життєвою стратегіію та 

мудрістю людини [там само]. Згідно з цим можна припустиіти, що 

прогностіична компетенітність особистоісті має вплив не тільки на розвиток 

особистоісті в цілому, але й на характер зв’язку всієї особистіісної структур іи 

та життєдіяільності суб’єкта. 

Розгортання досліджеінь проблеми прогностіичної компетенітності у 

вищезазніачених напрямкаіх чітко визначиліо основні особливоісті даного 

феномену. По-перше, прогностіична компетенітність існує як властивіість 

особистоісті, але актуальніою вона стає, коли розгортаіється як психічниій 

процес [1; 140]. По-друге, даний різновид компетенітності проявляєіться у 
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вигляді довільноії, усвідомліеної та цілеспряімованої активносіті, має статус 

діяльносіті і, відповідіно, може бути проаналіізована через опис її мотивів, 

завдань, мети, дій [69; 197]. По-третє, прогностіична компетенітність певним 

чином формує ставленнія до майбутньіого, є інструмеінтом взаємодіії суб’єкта з 

майбутні ім і може бути визначеніа як форма пізнання останньо іго [98; 158]. 

Отже, прогностіична компетенітність особистоісті – це 

полідетеірмінована властивіість, а тому можливо припустиіти, що в 

методолоігічному плані вона поєднує в собі основні види детермініації 

психічноіго – фізіологіічну, феноменоілогічну, соціальн іо-практичну та 

ситуативіну [44]; саме ці методолоігічні засади дають підстави розглядаіти 

прогностіичному компетенітність як важливий чинник у реалізаціії поведінкіи 

особистості. 

Залежно від компоненітів прогностіичної компетенітності виділяютіь такі 

її види: 

- зміст діяльносіті: неспецифіічна (відноситься до розряду загальни іх 

здібностіей, має «наддіяльнісний» характер, функціоніує в багатьох видах 

діяльносіті та забезпечіує моніториінг, регуляціію, управлініня й корекцію 

роботи системи окремих прогностіичних процесіві) та специфічіна (пов’язана 

зі змістовиім складом тієї чи іншої діяльносіті та характеріом завдань, що 

вирішуютіься); 

- рівень усвідомліення процесу прогнозуівання: інтуїтивіна 

(характеризується низькою усвідомліеністю) та рефлексиівна (базується на 

рефлексіії як властивоісті суб’єкта діяльносіті); 

- спосіб формуваніня прогнозу: життєва (виникає як результаіт 

соціалізіації та адаптаціії індивіда до оточуючоіго світу, в її основі – 

індивідуіальний досвід, окремі знання різних сфер життєдіяільності, 

спостереіжливість, традиції, обряди тощо) та професійіна (базується на 

науковій картині світу та спеціальіних знаннях, є предметоім 

цілеспряімованого формуваніня в процесі підготовіки професіоінала); 
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- рівень вольової регуляціії процесів: цілеспряімована (має статус 

діяльносіті, характеріизується цілеспряімованістю, певною системою мотивів, 

включає конкретніу систему дій та операційі) та нецілеспірямована (обслуговує 

переважніо елементаірні форми випереджіаючого психічноіго відображіення 

при елементаірних психічниіх процесах, містить інтуїтивіний компоненіт) 

[180]. 

В процесі відображіення світу прогностіична компетенітність виконує 

три важливих функції: когнітивіну (передбачення, очікуваніня певних подій), 

регулятиівну (готовність до попереджіення або досягненіня певних подій 

майбутньіого) та комунікаітивну (готовність до взаємодіії з оточенняім, до 

пізнання та прогнозуівання майбутньіої соціальніої взаємодіії) [181; 23]. 

Наведені функції прогностіичної компетенітності наявні в будь-якому акті 

поведінкіи людини – вони несуть функцію простороіво-часового відображіення 

майбутньіої реальносіті, а також знижують невизначіеність при прийняттіі 

рішення [272]. 

Таким чином, прогностіична компетенітність входить в систему 

загальноіпсихологічних категоріій і може бути проаналіізована як властивіість 

особистоісті, її здібністіь, як психічниій процес, як діяльнісіть – залежно від 

включеннія даного феномену у зв’язки з іншими поняттяміи. Прогностіична 

компетенітність може відкриваіти нові властивоісті при взаємодіії особистоісті 

із соціальніою дійсністію та при безпосеріедньому передбачіенні, 

прогнозуіванні нею майбутні іх результаітів своїх дій [252; 267]. 

Різноманітні підходи, що виділяютіь складові прогностіичної 

компетенітності, можуть бути впорядкоівані на основі загальниіх уявлень про 

багаторіівневу побудову процесів антиципаіції, оскільки саме остання є 

родовим конструкітом і може розглядаітися як основа для прояву 

прогностіичної компетенітності. 

Дж. Равен та Д. Макклелліанд (1984) провели аналіз особистіісної 

компетенітності, виокремиівши двадцять чотири її критерії, та запропоніували 

структуріну модель, в якій розглядаіли антиципуівання як процес, що 



21 

складаєтіься з трьох рівнів [154]. Вольовий рівень є контекстіуально близьким 

до контролю особисто істі над власними ресурсаміи з метою подоланнія 

складних життєвих ситуацій, тобто до копінг-стратегій [там само]. 

Когнітивіний рівень представілений у структур іі діяльносіті особистоісті двома 

планами антиципуівання – по-перше, це плануван іня й прогнозуівання 

результаіту дій, контроль ходу дій та його співставілення із образом 

результаіту; по-друге, це рефлексіія й прогнозуівання динаміки власного 

«образу Я» (гнучкість, глибина, діапазон індивідуіальних меж й ролей 

функціоніування особистоісті). Емоційноі-афективний рівень складаєтіься із 

прогнозуівання емоцій, що пов’язані з результаітом діяльносіті, та включає 

керуваннія власними емоціями при виконанніі діяльносіті з метою підвищеніня 

власної ефективніості [там само]. Теоретичіно близьким (R. Ryan, 2004; 

T. Kasser & K. Sheldon, 2002) є розуміннія афективніого рівня прогнозуівання 

як установкіи на досягненіня позитивніого результаіту і надії на власний успіх 

[207]. 

Спираючись на вищезазніачену модель, можемо засвідчиіти, що 

антиципуівання має рівневу будову та складаєтіься з трьох рівнів 

функціоніування та проявів прогностіичної компетенітності особистоісті. 

Серед вітчизняіних досліджеінь найбільш розповсюідженою й науково 

обґрунтоіваною вважаєтьіся рівнева будова антиципаіції, що запропоніована 

Б. Ф. Ломовим та Є. М. Сурковим [98]. На думку вчених, можна виокремиіти 

як мінімум п’ять рівнів антиципаіції: сенсомотіорний (генетично рання форма 

антиципаіції, проявляєіться як простороіво-часове знаходжеіння, розрізнеіння та 

випереджіення стимулу), перцептиівний (локальні антиципаіційні схеми в 

формі вторинниіх образів-уявлень, що дозволяюіть виокремиіти завдання, 

заздалегіідь уявити можливі реакції й результаіт у відповідіності до певних 

критеріїів), рівень уявлень, або вторинниіх образів (активне використіання 

«структурних» схем, що містятьсія в оперативіній та довготриівалій пам’яті, з 

метою формуваніня панорамніого передбачіення, коли суб’єкт переживаіє 

простороіво-часову безперерівність середовиіща, в якому він діє та буде діяти 
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найближчіим часом), вербальніо-логічний (рівень інтелектіуальних операцій, 

що пов’язаний з широким узагальніенням та класифікіацією ситуацій з 

використіанням зовнішньіої та внутрішніьої мови, на цій основі відбуваєіться 

позаситуіативне, випереджіаюче плануваніня дій до моменту настання 

очікуваніих подій,– це певний метаплан, мисленевіа модель бажаного 

досягненіня) та субсенсоірний (рівень неусвідоімлених нервово-м’язових 

надбудов і рухів, що забезпечіують розмаїттія тонічних та позотоніічних 

ефектів майбутнііх дій) [98]. Перехід від одно до іншого рівня 

характеріизується ускладнеінням як когнітивіного, так і регулятиівного аспектів 

антиципаіції. Слід зауважитіи, що така багаторіівнева будова свідчить про 

взаємозві’язок цих рівнів, а не їх ізольоваіність один від одного [там само]. 

Сучасні новітні досліджеіння зв’язку антиципуівання та життєвої 

компетенітності представілено в роботах М. Д. Степаненіко (2006), 

В. М. Ямницькоіго (2006) та К. М. Шестопаліова (2013), де зазначаєіться, що в 

процесі прогнозуівання важливу роль відіграюіть якісні та динамічніі складові, 

що знаходятіься у трьох вимірах – матаантріопологічному, індивідуіально-

особистісному та ситуативіному [179]. Важливим в даних досліджеіннях є теза 

про те, що саме наявністіь чи відсутніість інформаціії про актуальніу ситуацію 

створює можливісіть переходу особистоісті від теперішніього до майбутньіого 

чи минулого [207]. В продовжеіння таких поглядів близькою є позиція 

Т. М. Титаренкіо про те, що ситуація вибору є завжди ситуацієію руйнуван іня 

повсякдеінності та побудови майбутнь іої перспектіиви, при цьому вчена 

зазначає, що саме прогнозуівання майбутньіого є однією з характеріистик 

життєвої перспектіиви особистоісті, яка складаєтіься з кількох компоненітнів – 

суб’єктного, самооргаінізаційного, психосеміантичного, функціоніального та 

операційіного [188]. Така інтерпреітація особистіісної прогностіичної 

компетенітності та будови її складовиіх демонстріує широкі визначеніня 

означеноіго феномену. 
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В межах даної дисертаціійної роботи ми вважаємо за доцільне 

розглянуіти основні форми прояву антиципаіції, а відтак і прогностіичної 

компетенітності як психологіічного феномену. 

Визначаючи форми прояву прогностіичної компетенітності особистоісті, 

вчені вбачають доцільниім розглядаіти гіпотези, мисленевіе плануваніня 

майбутнііх дій, моделі, настановіи, очікуваніня, передбач іення та прогноз, 

оскільки в їх розумінніі наявна спільна особливіість – спрямоваіність на 

майбутнє [74; 106]. Варто окремо розкрити кожну із форм прояву зазначеніої 

компетенітності. 

Під гіпотезоію розуміютіь, по-перше, припущен іня про факт, що з 

певних причин поки недоступіний для розуміннія, але може бути збагненніим; 

по-друге, це особливиій прийом продукувіання особистіістю припущеніь. 

Формулювіання гіпотези завжди пов’язується з конкретніим об’єктом, про 

який складаєтіься наукове припущеніня. Гіпотеза полягає у тому, що в 

навколишініх предметаіх чи явищах їхня сутність безпосеріедньо не дається 

індивіду, він бачить лише зовнішні їх прояви [53; 161]. Тобто, гіпотеза є 

формою логічногіо мислення, певною когнітивіною диспозиціією (Дж. Брунер, 

1951), що ґрунтуєтіься на новому знанні вірогідніого характеріу, яке розкриваіє 

причину, що викликає певні наслідки, та спрямоваіна на розкриттія причинноі-

наслідкових зв’язків і відношеніь явищ об’єктивної дійсностіі; проте, таке 

припущеніня не можна вважати твердо встановліеним [32; 213]. 

Мисленеве плануваніня подальшиіх дій визначає порядок, послідовіність і 

очікуваніі результаіти майбутні іх дій, виражаєтіься у здатностіі людини 

подумки проводитіи пошук і побудову системи можливих та оптимальіних 

дій, що відповідіають суттєвим умовам ситуації [51]. Модель є спрощениім 

мисленевіим або символічіним образом певного об’єкта на основі його 

тимчасовіої проекції в майбутнє [195]. Установкіа, за класичниім визначеніням 

Д. М. Узнадзе, є «цілісним динамічніим станом суб’єкта, станом готовносіті до 

певної активносіті, станом, що обумовлюіється двома фактораміи: потребою 

суб’єкта та відповідіною об’єктивною ситуацієію» [192]. Установкіа 
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особистоісті на майбутню поведінкіу для задоволеіння певної потреби може 

закріплюіватися у випадку повтореніня ситуації, тоді виникає фіксованіа 

установкіа, на відміну від ситуативіної [там само]. В такому розумінніі 

установкіа виступає як певний конструк іт очікуваніого майбутньіого. 

Очікування є складовиіми свідомосіті, що виступаюіть потужним 

регулятоіром життєдіяільності особистоісті, адже їх зміст відображіає стійкі 

інтегратіивні й життєво значущі для суб’єкта конструк іти; це своєрідніа 

проекція особистоісті у майбутнє [212]. Дієслово «очікувати» має кілька 

основних значень: перебуваіти у певному стані, розраховіуючи на появу чого-

небудь; покладатіися на що-небудь; сподіватіися на щось; припускаіти, що 

щось відбудетіься або трапитьсія. Вищезазніачені конструкіти свідомосіті мають 

в своїй основі часовий вектор, а відтак прогнозуівання майбутньіої події, її 

змістовніих характеріистик, формуваніня ставленнія суб’єкта до 

передбачіуваного перебігу подій чи результаіту, дає індивіду можливісіть 

підготувіатися [48]. 

Передбачення є футуроло ігічним методом визначеніня та опису об’єктів 

і явищ реальносіті, які ще не існують в моменті сприйнятітя, але які можуть 

з’явитися та бути виявлениіми в найближчіому майбутньіому [18]. 

Передбачіення виникло з донауковіих форм – пророцтв та провіщеніь,– згодом 

почало розвиватіися каузальніе передбачіення, що визначає ланцюжок логічно 

взаємозаілежних причинноі-наслідкових зв’язків, з яких можна зробити 

певний висновок щодо майбутньіого [там само]. Передбачіення, що 

локалізоіване у часі й заснованіе на достатньіо повній інформаціії, називаєтіься 

прогнозоім [45; 161]. Прогноз є аргументіованим висновкоім стосовно 

майбутньіого, що містить певну долю ймовірноісті щодо його можливогіо 

перебігу та власних дій у такому разі [31; 45]. Прогноз розпочиніається з того, 

що особистіість уявно переносиіть певний образ явища чи об’єкта в майбутнє, 

а закінчуєіться тим, що вона формує його в майбутньіому у вигляді певної 

системи чи моделі [161]. Іншими словами, будь-який прогноз завжди 

починаєтіься з екстрапоіляції й завершуєіться прогностіичною моделлю. 
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Відповідно до завдань нашого емпіричніого досліджеіння, можна 

стверджуівати, що прогностіична компетенітність особистоісті – це 

багатовиімірне психічне явище, що має в своїй структур іі рівневу будову та 

відтворюіє специфічіні й фундаменітальні властивоісті людської психіки, 

оскільки знаходятіь вияв на різних рівнях психічноіго відображіення. Найбільш 

повно багатовиімірність і поліфункіціональність прогностіичної 

компетенітності проявляєіться як здатністіь свідомосіті органічніо поєднуваіти 

минуле, теперішніє та майбутнє, визначаюічи можливий перебіг подій. Все це 

створює об’єктивну необхідніість інтеграліьного та комплексіного розгляду 

феномену прогност іичної компетенітності при реалізаціії індивідуіальної 

поведінкіи. 

 

 

1.2. Підходи до визначеніня поняття «схильність до ризиковаіної 

поведінкіи» 

 

Поняттям «ризик» користуюіться науковці різних суспільніих та 

природниічих наук, власне в його трактуваінні існують багаточиісельні 

відмінноісті, що відбиваюіть багатовиімірність останньоіго, й при цьому дають 

уявлення про ціліснісіть й унікальніість феномену. На наш погляд, доцільниім 

підходом до визначеніня особистіісної схильносіті до ризику буде огляд та 

розмежувіання близьких й споріднеіних понять – «ризик», «ризикована 

ситуаціяі», «ризикована поведінкіа». 

Слово «ризик» почало використіовуватися на початку XVII ст., але 

суспільніо-психологічного значення набуло лише тоді, коли у свідомосіті 

індивіда почала формуватіися відповідіальність за прийняті ним рішення [67]. 

У словнику В. І. Даля поняття «ризик» трактуєтіься як властивіість 

здійснювіати непоміркіовані дії, діяти на вдачу, готовнісіть йти на «невірне 

діло» (тобто не підкріпліене раціоналіьною оцінкою) [54]. С. І. Ожєгов 

визначив ризик як можливісіть небезпекіи, дії на вдачу в надії на щасливий 
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результаіт. Тобто, необхідніі елементи ризику, на думку автора,– це небезпекіа, 

невизначіеність, випадок. Для того, щоб існував ризик як такий, необхідніа 

небезпекіа, в котрій закладеніа невизначіеність [135]. 

В «Психологічному словникуі» (1983) ризик визначаєіться як дія, 

спрямоваіна на приваблиіву ціль, а досягненіня останньоії пов’язане з 

елементоім загрози, втрати, неуспіху [68]. 

На думку O. Reann, ризик – це можливісіть того, що дії індивіда чи 

результаіти його діяльносіті призведуіть до наслідкіів, які будуть впливати на 

людські цінності. Визначеніня ризику вміщує наслідки, що впливаютіь на 

людські цінності, можливісіть виникненіня невизначіеності,– це формула, яка 

поєднує ці два елементи. Тобто, ризик можна розглядаіти як функцію 

суб’єктивно сприйнятіої користі та її ймовірноісті [263]. 

Дослідник М. А. Котик відмічає, що в основу перелічеіних тлумачен іь 

терміну «ризик» покладеніа міра передбачіення небезпекіи, що є для суб’єкта 

можливісітю подоланнія об’єктивного елементу небезпекіи [89]. 

Д. Н. Ушаков (2000) визначає ризик як небезпекіу з можливиміи 

загрозлиівими наслідкаіми. Схоже тлумаченіня є в працях А. В. Колпаковіа: 

ризик як можлива небезпекіа, дія навмання, що вимагає, з одного боку, 

сміливосіті й сподіваніня на щасливий результаіт, з іншого – математиічного 

обґрунтуівання, розрахун іку міри ризику. 

Дж. Аткінсон трактує ризику як перевагу цілей та ототожнюіє його з 

рівнем домагань. Згідно з поглядаміи науковця, легким/важким цілям 

відповідіають різні рівні ризику: вибір доступниіх/важких цілей 

еквівалеінтний, відповідіно, незначноіму/значному ризику, проміжниім є 

помірний рівень ризику. В такому тлумаченіні, ризик – це спрямоваіність 

суб’єкта на певний рівень досягненіня залежно від випадку [67]. 

М. Воллах та Н. Коган вважають, що диспозиціія особистоісті до 

прийняттія ризиковаіних рішень проявляєіться лише в ситуаціяіх, де є бажана 

мета й відсутня впевненіість в тім, що вона може бути досягненіою [2]. 



27 

На думку Є. П. Ільїна, ризик є ситуативіною характеріистикою 

діяльносіті людини, яка складаєтіься з невизначіеності її результаіту й 

можливих несприятіливих наслідкіів у випадку невдачі [68]. 

Як вважає Г. Н. Сонцева, ризик є не атрибутиівною характеріистикою 

ситуації, а її оціночноію властивіістю, яка прямо пов’язана з діями суб’єкта, 

його оцінкою ситуації, самооцінікою власних можливосітей та прогностіичною 

особливіістю [174]. 

Поряд з поняттям «ризик» семантичіно близько знаходитіься термін 

«небезпека». Існує два можливих варіанти їх розуміннія та диференцііації: 

синоніми (В.І. Серебровіський, 1927), що пов’язані з можливиміи негативніими 

наслідкаіми й не можуть бути чітко передбачіеними, та антагоніістичні 

категоріії (С. Н. Братусь, 1973; В. А. Ойгензихіт, 1974; Л. К. Терещенкіо, 1981 

та ін.), в яких ризик виступає суб’єктивною категоріією, що існує паралельіно 

з почуттям провини, але може існувати як окреме психічне ставленнія 

суб’єкта до результаіту власних дій, дій інших чи результаітів об’єктивно 

випадковіих подій [39; 40]. 

Н. Луман (1994) визначає, що слово «небезпека» при вивченні 

проблеми ризику може виявлятиіся в двох амбівалеінтних розумінніях, а саме: 

шкідливиій чинник небезпекіи та нова можливісіть для людини діяти в 

перспектіиві несприятіливого результаіту [103].  

Є. Гідденс (1990) зазначає, що небезпекіа є відображіенням ризиковаіної 

дії, що загрожує сприятлиівим наслідкаім, тобто «те, що ризик є – це точно 

небезпечіно, але не обов’язково усвідомліюється як небезпекіа». 

Виходячи з логіки подібних трактува інь, можна, спираючиісь на новітні 

погляди О. В. Вдовиченіка, розглядаіти небезпекіу як одну зі складовиіх 

ризику, що становитіь дефіцит інформаціії при його виникненіні [40]. 

До основних характеріистик ризику дослідниіки В. Fischhofіf, P. Slovic, 

S. Lichtensіtein, A. Alhakami відносятіь такі: добровіліьність (визначення 

причин, при яких індивід обирає ризиковаіні дії), безпосеріедність ефекту 

(визначення загрозли івих наслідкіів ризику), знання про ризик (інформація 
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про ризик, що відома конкретніій особі чи науці), контроль над ризиком 

(способи контролю власної поведінкіи в умовах ризику), новизна, тип ризику, 

страх, наслідки (визначення потенційіних наслідкіів ризику) [231; 230; 210]. 

Ризику як психологіічному феномену властиві не тільки вищезазніачені 

характеріистики, але й виокремліенні Є. П. Ільїним (2012) функції: 

стимулююіча (містить конструкітивний і деструктіивний аспекти) та захисна 

(містить історикоі-генетичний і соціальніо-правовий аспекти). В. В. Глущенко 

(2008) запропоніував виокремліювати соціальніо-економічну та компенсаіційну 

функції ризику. І. Г. Абрамова (1994) визначає шість функцій ризику: 

захисна, розвиваюіча, регулятиівна, оціночна, експертніа, організаіційна [68].  

Узагальнюючи вищезазніачене, на теперішніій час можна говорити про 

існуваннія чотирьох основних функцій ризику: захисної, що проявляєіться у 

побудові раціоналіьного ставленнія суб’єкта ризику до невдач; аналітичіної – 

наявністіь ризику передбачіає необхідніість вибору одного з можливих 

варіантіів правильніого рішення; інноваціійної, що полягає в стимулювіанні 

пошуку нетрадиціійних рішень; регулятиівної, яка проявляєіться у 

конструкітивності чи деструктіивності мети та її результаіту [68]. 

Таким чином, ризик – це небезпечіні ситуації з елементоім 

невизначіеності, що базуютьсія на усвідомліенні ймовірноісті несприятіливого 

результаіту. 

Наступним поняттям в багатовеікторності розгляду даного феномену є 

поняття «ризикована ситуаціяі» як ситуація невизначіеності, де сам 

ризикуючіий індивід є активною особистіістю, що застосовіує певні дії в 

ситуації з можливиміи втратами [79]. 

Ризикованій ситуації притаманіна невизначіеність, джерела якої мають 

суб’єктивний характер, а основні її особливоісті обумовлеіні можливосітями й 

обмеженніями суб’єкта щодо сприйнятітя, оцінки та аналізу ситуації [160; 

226]. 

На думку В. І. Зубкова, ризиковаіні ситуації мають в своїй структур іі 

певні модальноісті (ситуації повної інформаціійної невизначіеності; ситуації 



29 

повної нормативіної визначеніості суспільніого життя; віртуальіна ситуація; 

інноваціійна ситуація тощо), які визначаюіть структур іу ризиковаіної 

поведінкіи. Відповідіно, в таких умовах ризик є мірою прогнозоіваності 

наслідкіів передбачіуваних подій [67]. 

Згідно думки С. Ліпанова, ризиковаіна ситуація містить такі елементи: 

наявністіь потреби чи інтересу; наявністіь засобів, способів та шляхів 

задоволеіння останніх; невизначіеність альтернаітив, як за змістом, так й за 

можливиміи наслідкаіми [97]. Встановліено, що суб’єкт реагує на ризиковаіну 

ситуацію, оцінюючи альтернаітиви та приймаючіи рішення з метою 

досягненіня бажаного результаіту (усішного/неуспішного), а тому ризиковаіна 

ситуація може вважатисія прекурсоіром для появи ризиковаіної поведінкіи 

особистоісті [67; 205]. 

Вченими (О. М. Леонтьєв, М. С. Малеїн та ін.) були зроблені спроби 

описати ризиковаіну поведінкіу суб’єкта в категорііях «дія», «діяльність», 

«готовність», «схильність». Категоріія «діяльність» є об’єктивно заданою 

цілеспряімованою формую активносіті суб’єкта, якій притаманіні 

функціоніальний алгоритм й заздалегіідь відомий результаіт [94]. Подібні 

погляди підтвердіжує в своїх наукових досліджеіннях В. В. Черкасов (2002), 

вважаючи, що в рамках однієї діяльносіті індивід може діяти по-різному, 

обираючи відповідіно різну поведінкіу й міру своєї ризиковаіності [200]. 

Поняття «готовність» в психологіічних підходах пояснюєт іься по-

різному: як психічне явище, певна установкіа (Б. Ф. Ломов, Д. Н. Узнадзе); 

психічниій стан (В. А. Сластьоніін); результаіт внутрішнііх й зовнішнііх умов 

(К. К. Платонов, М. І. Дяченко); інтеграліьне психічне утвореннія 

(А. О. Деркач); стійка характеріистика особистоісті (М. І. Дяченко). З точки 

зору Б. Л. Покровсьікого (1984), «готовність» (у психологіічному значенніі) 

проявляєіться в високому рівні мобілізаіції, готовносіті й здатностіі до 

максималіьного вольовогіо напруженіня, вмінні «приборкувати» негативніі 

емоції, зберігатіи витримку та стриманіість в будь-якій ситуації [39]. 

Готовнісіть до ризику може визначатіися наявністію мотивів й соціальніо-
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психологічних особливоістей особистоісті, які дозволяюіть їй діяти в умовах 

ризику, а також оцінюватіи свій потенціаіл та можливий результа іт дій [75]. 

О. П. Санніковіа у своїх досліджеіннях диференцііює «схильність» й 

«готовність» до ризику, вважаючи, що «готовність до ризику» є станом 

мобілізаіції психофізііологічних систем перед майбутньіою дією, та у той же 

час сформоваіністю відповідіних психічниіх властивоістей (здібностей, знань, 

навичок, умінь), без яких неможливіо здійснитіи певну діяльнісіть [165]. 

Дослідниіця встановиіла (на прикладі вибірки управлініців), що якщо 

розглядаіти готовнісіть до ризику як стартову мобілізаіцію психофізііологічних 

функціоніальних систем організміу перед здійсненіням ризиковоії дії (вузьке 

розумінніі), то така готовнісіть характеріизує «готовність до ризик-дії». На 

думку автора, саме таке поясненнія готовносіті до ризику забезпечіує її 

тотожнісіть і синоніміічність із тлумаченіням схильносіті до ризику 

(специфічна векторніість дій, спонукан іня, потреба в ризику). Проте, якщо 

готовнісіть до ризику є готовнісітю до успішногіо виконаннія діяльносіті, що 

пов’язана з ризиком (широке розуміннія), то така готовнісіть характеріизує 

готовнісіть до ризик-діяльності, яка, окрім мобілізаіції психофізііологічних 

функціоніальних систем організміу, консолідіує широкий спектр властивоістей 

особистоісті, які забезпечіують психологіічні умови успішногіо виконаннія 

діяльносіті (характер, здібностіі, знання, навички, вміння, установкіи, цінності 

тощо). Вчена вважає, що в готовносіті до ризик-дії й готовносіті до ризик-

діяльності закладеніо характеріистики двох рівнів структур іи 

індивідуіальності – формальніо-динамічного та, відповідіно, ціннісноі-

особистісного [166]. 

Категорія «схильність» розглядаіється в диспозиціійній та ситуативіній 

парадигміі поведінкіи людини, й може бути означена як спрямоваіність 

індивіда, що спонукає його до певної діяльносіті [165; 26]. Схильнісіть до 

ризику означає спрямоваіність особистоісті, емоційну перевагу видам дій і 

ситуацій, що пов’язані з ризиком чи мають місце в умовах ризику [26]. 

А. Г. Ніазашвіілі вважає, що схильнісіть до ризику – це вибір альтернаітивних 
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варіантіів, які пов’язані з більшою ймовірніістю загрози втрати [124]. Як 

зазначає у своїх працях С. В. Бикова, внутрішнія схильнісіть індивіда до 

ризику є уродженоію особистіісною характеріистикою, що може визначатіи 

засоби сприйнятітя особистіістю ризику та впливати на побудову 

перцептиівного образу ситуації як ризиковаіної чи ні [27]. Тому доцільно, на 

наш погляд, використіовувати зазначеніе формулювіання й при поясненніі 

сутності ризику. Проте, кожна схильнісіть обов’язково має своє об’єктивне 

вираженнія, і таким вираженніям, на наш погляд, є поведінкіа індивіда. 

Польський вчений Я. Щепанськіий (1969) зазначав, що поведінкіа – це 

реакція організміу на внутрішніі й зовнішні подразниіки. Поведінкіа є свідомим 

комплексіом вчинків, які спрямоваіні на досягненіня мети [26]. Ризиковаіна 

поведінкіа може мати в своїй основі цілеспряімованість та усвідомліеність 

індивіда, оскільки містить у собі елементи невизначіеності, небезпекіи, певної 

проблемніості, але саме через поведінкіу особистоісті, яка є реакцією на 

конкретніу ситуацію, і буде проявлятіися ризик [40; 39]. 

Ризикована поведінкіа, на думку Ф. Найта (1994), є комплексіом вчинків, 

що пов’язані з вибором альтернаітив, й у своїй структур іі містить елемент 

невизначіеності та непередбіачуваності. 

Американські вчені [245; 250; 226; 269; 231] вважають, що ризиковаіна 

поведінкіа є діяльнісітю досягненіня, тобто вибором між двома (чи більше) 

альтернаітивами в ситуації невизначіеності, а ризик в такому контекстіі 

виступає дією (успішною або безуспішіною), результаіт якої визначаєіться 

випадком.  

А. О. Крилов (2005) зазначає, що ризиковаіна поведінкіа – це будь-яка 

поведінкіа чи дія, що збільшує вірогідніість виникненіня негативніих наслідкіів 

в результаіті використіання поведінкіових практик з елементаіми ризику. 

Одним з перших у вітчизняіній психологіії проблему ризику та 

ризиковаіної поведінкіи почав вивчати А. П. Альгін, визначаюічи ризиковаіну 

поведінкіу як діяльнісіть, що пов’язана з подоланніям невизначіеності в 

ситуації неминучо іго вибору, в процесі якої є можливісіть кількісніо й якісно 
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оцінити вірогідніість досягненіня передбачіуваного результаіту, невдачі та 

відхиленіня від цілі [2]. При цьому вчений виокремліював специфічіні риси 

самого феномену ризику: суперечліивість ризику виявляєтіься, з одного боку, 

в його творчому характеріі, коли знаходятіься принципоіво нові рішення 

проблеми, та з іншого – в авантюриізмі, однобічніості прийнятиіх рішень; 

альтернаітивність ризику виявляєтіься в доречносіті вибору між кількома 

варіантаіми; невизначіеність як відсутні ість стовідсоіткового передбачіуваного 

результаіту та конкретніо-історичний характер ризику, тобто зумовленіість 

функцій та змісту ризику соціальніо-економічним станом конкретніого 

суспільсітва [2]. Таким чином, ризик – це особливиій вид діяльносіті, що 

спрямоваіний на подоланнія невизначіеності [68]. 

Фундаментально продовжиів розробку даної проблемаітики 

В. А. Петровсьікий, який у своїх досліджеіннях продемоністрував наявністіь так 

званого «надситуативного ризику», що не має іншої мотиваціії, а існує сам 

для себе – «ризик заради ризику» [144]. Вчений вважав, що «надситуативний 

ризик» є особливоію формою прояву «надситуативної активносіті», здатністію 

суб’єкта підніматіися над рівнем вимог ситуації, ставити цілі, які виходять за 

рамки існуючогіо. Таким чином, суб’єкт трансценідує, долаючи внутрішніі й 

зовнішні обмеженнія [145]. Мається на увазі, що людина здатна йти на ризик, 

не маючи будь-яких ситуативіних переваг (ризик повинен в такому випадку 

бути «спонтанним»). Слід зауважитіи, що феноменоілогія непрагмаітичної 

активносіті зображує психологіічні механізміи ризику в іншому аспекті, де 

центральіною ідеєю є ідея не адаптивніості [143]. Адаптивніість в самому 

широкому розумінніі характеріизується відповідіністю результаіту діяльносіті 

індивіда поставлеіній ним меті, неадаптиівність – розходжеіння того і іншого. 

Неадаптиівна активнісіть в умовах потенційіного ризику є активнісітю, що 

спрямоваіна назустрііч небезпеціі, й виступає як результаіт вільного вибору 

суб’єкта [144]. 

В. А. Лефевр у своїй ігровій моделі ситуації ризику стверджуівав, що 

саме поняття ризику характеріизує складний феномен, який пов’язаний з 
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поведінкіою суб’єкта в ситуації небезпекіи, коли результаіт дії визначаєіться 

прийнятиім рішенням [68]. Як правило, людина ризикує в силу обставин, але 

ж дії обирає самостійіно. Небезпекіа – це специфічіна невизначіеність: якщо 

вибір принципоіво залежить від суб’єкта, то ситуація небезпекіи 

перетворіюється в ситуацію ризику. Психологіічно ризик завжди 

супроводіжується переживаінням, що обумовлеіні очікуванінями 

несприятіливого результаіту. Переживаіння можуть бути розглянуіті як функція 

невизначіеності, що й дає можливісіть оцінки ризику. Ступінь ризику можна 

кваліфікіувати як ціну рішення, прийнятоіго в ситуації небезпекіи, тобто як 

очікуваніу величину втрат в результаіті дії. На практиці ця ціна 

співвідніоситься з ймовірніістю несприятіливого результаіту [96]. 

Вітчизняна дослідниіця Г. М. Сонцева вважає, що схильнісіть до ризику 

залежить від рефлексиівної регуляціії діяльносіті людини [173]. Можливісіть 

настання негативніого результаіту – природна характеріистика функціоніування 

будь-якої складної системи – тим більше живої системи, що розвиваєіться. 

Основою людської поведінкіи є не стільки безпосеріедній зміст структур іних 

складовиіх психічноії системи (результати когнітивіних процесів, елементи 

досвіду, відображіені потреби та актуальніі схеми поведінкіи), скільки 

результаіти їх «повторного» відображіення свідомісітю [там само]. 

Закономіірності формуваніня особистоісті, концептуіальні уявлення про її 

структуріу та якості можуть бути інтерпреітовані як якості рефлексиівного 

(рефлексуючого) суб’єкта. Наявністіь свідомосіті та рефлексіії як механізміу 

регуляціії діяльносіті корінним чином змінює поведінкіу людини в ситуації 

небезпекіи (або можливогіо несприятіливого результаіту), але варіативіність 

обраних рішень залежить від особистіісних якостей. Ймовірніість й величина 

втрат як об’єктивно-статистичні характеріистики ситуації самі по собі не 

впливаютіь на поведінкіу людини. Її дії залежать від того, як вона самостійіно, 

будучи рефлексиівним суб’єктом, усвідомліює ситуацію, приміряю ічи її до 

себе та своїх можливосітей. В цьому випадку ризик виступає як ймовірна 

прогностіична характеріистика дій людини, що регулюєтіься рефлексиівним 
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механізміом [173]. Тобто, можна говорити про те, що ризик як психологіічне 

явище відображіає свідому людську діяльнісіть та виступає характеріистикою 

свідомогіо діючого суб’єкта. 

Інший погляд демонстріує Т. В. Корніловіа, яка розглядаіє схильнісіть до 

ризиковаіної поведінкіи не як особистіісну характеріистику чи латентну 

диспозиціію, а як регулятоірні якості, що не завжди притаманіні індивіду. На її 

думку, ризик-рішення чи ризик-дія (виходячи із міри суб’єктивної 

визначеніості ситуаціїі) є не тільки там, де індивід зіткнувсія із невідповіідністю 

наявних можливосітей керуваннія ситуацієію, але й там, де невизначіеною 

залишаєтіься оцінка самого потенціаілу цих можливосітей [87]. Відповідіно, 

схильнісіть до ризику буде означати готовнісіть приймати рішення та діяти в 

умовах суб’єктивної невизначіеності; йдеться не про відмову від 

інтелектіуальної орієнтаціії в ситуації, а про готовнісіть до самоконтіролю дій 

при заздалегіідь відомій недоступ іності чи браку необхідніих орієнтиріів, а 

також про готовнісіть індивіда покладатіися на свій потенціаіл [там само]. 

На думку Ю. Козелецьікого, схильнісіть до ризику належить саме до 

особистіісних рис особистоісті, оскільки спричиняіє вибір людиною 

ризиковаіних способів виходу із небезпеч іної ситуації [77]. 

Пояснення ризику як складногіо феномену дає вітчизняіна дослідниіця 

Т. М. Титаренкіо в своїй теорії «буденного й небуденніого у житті людини». 

Вчена зазначає, що людина постійно переживаіє буденнісіть як 

упорядкоіваність часу та простору, однак це лише один з модусів її існуваннія, 

який має дискретніий характер й перемежоівується незвичниіми станами 

свідомосіті, збагачуюічи звичайні стани та допомагаіючи виразити емоції, 

бажання, творчі можливосіті, що не знаходятіь місця у звичайноіму житті 

[186]. На думку дослідниіці, механізміом переходу з одного модусу в інший 

можуть виступатіи ризиковаіні форми поведінкіи, що допомагаіють особистоісті 

вирватисія із стереотиіпів/догм буденносіті та повторювіаності [187]. Даний 

факт дає змогу припустиіти наявністіь двох протилежіних полюсів ризику: 

ризик як можливісіть перейти на новий рівень розвитку у періоді стагнаціії, 
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коли в особистоісті зменшуєтіься кількістіь важливих подій за одиницю часу; 

та ризик як можливісіть вирішити кризову ситуацію, що має рівні 

можливосіті для зростаннія або деградаціії [187]. 

О. Г. Ніазашвіілі розглядаіє ризиковаіну поведінкіу як ситуативіну 

характеріистику діяльносіті, що пов’язана із невизначіеністю результаіту та 

можливиміи несприятіливими наслідкаіми в разі неуспіху [123]. При цьому 

вчений зазначає, що прояв ризику не визначаєіться лише властивоістями 

ситуації (чинник ризику не можна розуміти тільки як умову ситуаціїі). 

Ризиковаіність, або схильнісіть до ризику,– це узагальн іена характеріистика 

способів виходу суб’єкта з ситуацій невизначіеності, і в цьому виступає як 

особистіісна схильнісіть [124]. 

С. А. Манічев наголошуіє, що ризиковаіна поведінкіа є свідомим актом 

зниження рівня самоконтіролю, тобто зменшенніі питомої ваги орієнтовіаних і 

контрольіованих операцій [206]. 

Р. Трімпон припускаіє існуванн ія постійноіго, індивідуіально-

прийнятного для індивіда суб’єктивного рівня ризику. В такому випадку 

ризиковаіна поведінкіа має дві складові: об’єктивний ризик як кількісніо-якісна 

форма вияву реально існуючої невизначіеності, та суб’єктивний – як 

відображіувальна реакція індивіда на об’єктивний ризик [56]. 

Д. К. Макклелаінд в своїй «мотиваційній» концепціії визначав поведінкіу 

особистоісті як відношеніня між очікуваніими (припущення відносно змісту й 

синхронніості подій в майбутньіому) та реальниміи подіями, оскільки людині 

властиво обирати ризиковаіні форми поведінкіи, як прагнненіня компенсуівати 

нудьгу чи уникнути міри непередбіачуваності [56]. 

Отже, аналізуюічи численні визначеніня та поясненнія феномену ризику 

як такого та ризиковаіної поведінкіи зокрема, можна узагальніити, що, з одного 

боку, ризик – це певна форма активносіті, яка з високою мірою ймовірноісті 

може зашкодитіи фізичноміу чи соціальніому благополіуччю; з іншого боку – 

це засіб суб’єктивного підвищеніня рівня адаптаціії суб’єкта до власного 

середовиіща та до тих зовнішнііх чинників, що впливаютіь на зміну і 
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збереженіня її індивідуіації. Тобто, ризиковаіна поведінкіа детермініована, з 

одного боку, об’єктивно діючими ситуативіними чинникаміи, а з іншого – 

індивідуіальними якостями суб’єкта [280].  

Перші психологіічні уявлення про ризиковаіність як особистіісну рису 

були сформоваіні в 1950–1960 рр. у ФРН та США (Н. Коган, М. Валлах), де 

вона розглядаілась в якості невід’ємної складовоії ризиковаіної ситуації в 

однотипніих формах поведінкіи індивіда [247]. 

Вчені Г. Ховт, Я. Стонер (1960) та Д. Мерц (1963) вважали, що людина, 

яка прагне ризикуваіти в певній небезпечіній ситуації, буде й в аналогічіних 

умовах прагнути до ризику [251; 247]. Ю. Козелецьікий (1979) схильнісіть до 

ризику виокремліював як самостійіну особистіісну властивіість індивіда, 

визначаюічи при цьому, що на ставленнія до ризику впливаютіь чинники 

середовиіща – як зовнішні збудники, «пристрасть до подоланнія меж», так і 

внутрішніі [248]. 

Х. Хекхаузеін (1986) розглядаів схильнісіть до ризику як окрему 

особистіісну властивіість, що з’являється у ранньому дитинств іі. П. Вайнцвайіг 

(1990) зазначав існуваннія окремої особистіісної риси – готовносіті до ризику – 

як характеріологічної складовоії хоробросіті [68]. 

Якщо прийняти за основу традиційіне тлумачен іня Г. Олпорта 

особистіісної риси як стійкої властивоісті індивіда, що може проявлятіися в 

різних ситуаціяіх [132], тоді це дає нам підстави стверджуівати, що схильнісіть 

до ризику є стійкою властивіістю особистоісті, тобто рисою особистоісті. 

Засновник когнітивіно-афективної теорії В. Мішел вважав, що 

когнітивіні чинники (очікування, суб’єктивні уподобаніня, цінності, 

прагненнія, особистіісні орієнтиріи) можуть впливати на формуваніня рис 

особистоісті [273]. Відповідіно до його теорії, у людини існує досить велика 

кількістіь рис особистоісті, які можуть бути стабільніими протягом тривалогіо 

часу, але поведінкіа базуєтьсія не на стабільніості останніх у часі, а на 

непослідіовності їх прояву в різних ситуаціяіх [там само]. Отже, конкретніа 

ситуація, взаємодііючи з цілями, очікуванінями, інтересаіми, компетенітністю 
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чи іншими властивоістями особистоісті, і визначає її поведінкіу [276]. Для 

передбачіення поведінкіи індивіда в конкретніій ситуації та визначеніня 

особистоіго способу його поведінкіи необхідніо розглядаіти набір із частково 

взаємообіумовлених змінних (когнітивно-афективних одиниць), що 

включаютіь всі психологіічні, соціальн іі й фізіологіічні характеріистики 

людини, та є причиною взаємодіії з навколишінім середовиіщем за відносно 

стабільніою варіативіною схемою [232]. 

Аналіз теоретичіних концепціій в межах вітчизняіної психологіії 

особистоісті, психологіії діяльносіті, психологіії розвитку (О. Г. Асмолов, 

Л. І. Божович, А. В. Брушлінсіький, Л. С. Виготськіий, О. М. Леонтьєв, 

Д. О. Леонтьєв, В. М. Мясищев, В. А. Петровсьікий, С. Л. Рубінштеійн, 

Д. Б. Ельконін та ін.) дозволив нам перейти до розуміннія схильносіті до 

ризику як особистіісно-змістовного утвореннія.  

Згідно до чисельниіх визначеніь особистоісті, дану психологіічну 

категоріію слід розуміти як багатогріанну психологіічну структур іу, яка 

характеріизує, перш за все, її соціальніу сутність, що формуєтьіся та 

набуваєтіься в процесі предметніої діяльносіті і спілкуваінні шляхом засвоєннія 

суспільніих форм свідомосіті й поведінкіи [105]; результаіт складногіо впливу 

на індивіда соціальніо-економічних, культурн іо-моральних, історичніих умов 

життєдіяільності конкретніого суспільсітва [284]; нарешті, самого конкретніого 

індивіда зі своєрідніими розумовиіми, емоційниіми, вольовиміи, 

психологіічними та фізичниміи властивоістями [236]. 

На основі критерію співвідніошення соціальніого та біологічіного в 

якостях особистоісті К. К. Платонов виокремиів в її структур іі чотири 

компоненіти: спрямоваіність, досвід, індивідуіальні особливоісті психічниіх 

процесів, біопсихіічні властивоісті [152]. Відтак, перший компоненіт поєднує 

власне якості спрямоваіності та відносиніи особистоісті, що виявляютіься в її 

моральниіх рисах. Елементи (риси) особистоісті, що сюди входять, не мають 

безпосеріедніх уроджениіх задатків (крім потягів та схильносітей), а 

відбиваюіть суспільніу свідомісіть. Спрямоваіність особистоісті містить у собі 
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потяги, бажання, інтереси, схильносіті, ідеали, переконаіння, світогляід. Дана 

підструкітура формуєтьіся шляхом вихованнія [152]. 

Другий компоненіт поєднує знання, навички, уміння й звички, що 

набуті в особистоіму досвіді шляхом навчання. Третій компоненіт поєднує 

індивідуіальні особливоісті окремих психічниіх процесів: пам’яті, емоцій, 

відчуттіів, мислення, сприйнятітя, почуттів, волі. Четвертиій компоненіт 

поєднує не тільки властивоісті темпераміенту, статеві та вікові властивоісті 

індивіда, але й його патологіічні, зокрема органічніі особливоісті. Властивоісті 

особистоісті, що входять у цю підструкітуру, більше залежать від фізіологіічних 

особливоістей мозку, ніж від соціальніого середовиіща [там само]. 

Ми вважаємо, що в межах даної роботи доцільно розглядаіти схильнісіть 

до ризиковаіної поведінкіи як спрямоваіність особистоісті, що спонукає людину 

на особливиій стиль поведінкіи, й може, з одного боку, призвестіи до 

негативніого результаіту (втрати), а, з іншого – до додатковіого досвіду, 

розширеніню власних можливосітей та особистіісному зростаннію, оскільки 

суб’єктивною стороною ризику є вибір певних альтернаітив з урахуван іням 

ймовірниіх результаітів. При цьому «схильність» до ризику, на відмінну від 

«готовності» до ризику (під якою розумієтіься певна установкіа, мобілізаіція, 

готовнісіть до максималіьного вольовогіо напруженіня, вміння приборкуівати 

негативніі емоції, зберігатіи витримку та стриманіість в будь-якій ситуаціїі), є 

первинноію, а тому, можливо, обумовлеіна біологічіними задаткаміи у вигляді 

потягу до небезпекіи, нових відчуттіів тощо [75; 165]. 

Проте, згідно з поглядаміи С. В. Бикової, схильнісіть до ризику як риса 

особистоісті розглядаіється в якості психологіічного феномену, що 

характеріизується прагненніям до ризику; схильнісітю до вибору ризикогеінних 

ситуацій; емоційноію перевагоію такої діяльносіті (цінності), що пов’язана із 

ризиком; стійкій потребі в останній; – тобто, може охоплюваіти досить 

широкий діапазон характеріистик особистоісті [26]. Тому схильнісіть до 

ризику варто розглядаіти як стійку інтеграліьну властивіість особистоісті, що 

має полікомпіонентну структур іу [26]. 
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На думку Л. Шмідта (1985), існує три складові схильносіті до ризику: 

психічна готовнісіть до ризику (готовність до загрози своєї недоторкіаності), 

соціальніа готовнісіть (готовність діяти незвичниім способом, не звертати 

уваги на схваленнія інших чи стереотиіпи), фінансовіа готовнісіть (готовність 

до ризиковаіних результаітів, які неможливіо підрахувіати) [26]. 

В низці наукових праць [27; 38; 86; 82; 104; 164; 175; 200; 248; 269; 221; 

52; 79] зазначаєіться, що в структур іі схильносіті особистоісті до ризику є один 

головний «елемент», який визначає поведінкіу людини в ризиковаіних 

ситуаціяіх. Таким «елементом» може виступатіи потреба в ризику, яка 

виявляєтіься у пошуку нових вражень, сенсацій, нових відчуттіів; у пошуку 

нового досвіду, прагненніі до гострих відчуттіів; у конкретніій спрямоваіності 

індивіда, властивоістях його особистоісті (агресивність, адаптивніість, 

креативніість, тривожніість, імпульси івність); когнітивіних репрезенітаціях та 

емоціях; зниженоміу самоконтіролі тощо. 

В. В. Кочетков та І. Г. Скотнікоіва визначаюіть три змістовніі 

компоненіти схильносіті до ризику, які відповідіно характеріизують емоційні, 

когнітивіні та дійові показникіи цього феномену: нерішучі ість, спрямоваіність 

на збір інформаціії (раціональність), ризиковаіна поведінкіа [90]. 

О. П. Санніковіа вважає, що в структур іі будь-якого психічноіго явища 

або особистіісної риси присутні метавимііри індивідуіальності людини, які 

включаютіь емоційниій, когнітивіний, поведінкіовий та регулятиівний 

компоненіти. Тому схильнісіть до ризику може бути виокремліена на всіх 

структуріних рівнях – і на кожному з них виявити свій специфічіний зміст,– 

але характеріистики різних рівнів можуть своєрідніо взаємодііяти між собою, 

доповнююічи та утворюючіи цілісну інтеграліьну властивіість, яка не є сумою її 

складовиіх [167; 168]. 

О. Г. Ніазашвіілі визначає, що готовнісіть до ризику є особистіісною 

властивіістю, яку можна розглядаіти як вміння індивіда ухвалюва іти рішення в 

умовах невизначіеності при недостатіності інформаціії. Дослідниік пропонує до 
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традиційіних компоненітів (ситуаційний та диспозиціійний) додати і 

суб’єктно-генетичний компоненіт [123]. 

В структур іі схильносіті до ризику ситуаційіний компоненіт є зовнішніім 

чинником поведінкіи індивіда, він характеріизує види ризику, які мають 

різний предметніий зміст (наприклад, ризик екстремаільний – втрата здоров’я, 

життя; ризик нормативіно-буденний – можливісіть невдалогіо вибору професії, 

партнера по життю і т. д.; ризик економічіний, управлініський, 

адміністіративний, правовий тощо) [123]. 

Диспозиційний компоненіт поєднує в собі внутрішніьоособистісні, 

відносно стійкі в онтогенеізі індивідуіально-особистісні властивоісті, що є 

внутрішнііми детермініантами схильносіті до ризику (імпульсивність, 

рішучістіь, тривожніість, емоційна стійкістіь, пошук гострих відчуттіів тощо). 

Якщо розглядаіти тільки два зазначеніих вище компоненіти, то, на думку 

вченого, схильнісіть до ризику виявляєтіься у вигляді стійкої риси, яка 

детермініується лише зовнішнііми і внутрішнііми фактораміи; тому логічним є 

виокремліенням суб’єктно-генетичного компоненіту, що характеріизує 

особливоісті соціальн іого розвитку особистоісті й обумовлеіний соціальніо-

професійною роллю людини, її соціальніо-економічним статусом, змістом 

провідноії діяльносіті, сукупнісітю життєвогіо і професійіного досвіду [123]. 

О. В. Вдовіченіко в своєму досліджеінні, що присвячеіне вивченню 

прояву та корекції ризику (2003), виокремліює п’ять основних психологіічних 

факторів, що мають вплив на формуваніня індивідуіальної схильносіті до 

ризику: раціоналіьний, інтелектіуальний, мотиваціійний, соціальніий, 

особистіісний [39]. Дослідниіця зазначає, що саме особистіісний фактор 

обумовлюіється особливоію властивіістю особистоісті – «схильність до 

ризику», яка відповідіає англомовіному терміну «risk-taking». В зарубіжніих 

досліджеіннях даним поняттям позначаюіть особистіісну схильнісіть до ризику 

як індивідуіальну властивіість, та пов’язують її з такими особистіісними 

якостями, як незалежніість, схильнісіть до домінуваіння, прагненнія до успіху 

тощо [40]. 
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Також при досліджеінні виникненіня, прояву та зникненнія ризику як 

динамічніого процесу О. В. Вдовіченіко довела, що основою процесу ризику є 

чотири компоненіти – когнітивіно-вольовий, конативніий, рефлексиівно-

регулятивний, емоційноі-оціночний,– які характеріизуються специфічіними 

особливоістями [40]. Автор моделі зазначає, що в процесі виникненіня ризику 

певним стимулом обов’язково виступає потребніісно-мотиваційний 

компоненіт (те, чого бажала отримати людина в результаіті вчинення дій, або 

те, що можна охарактеіризувати як «компенсація» в результаіті вчинку) [41]. 

Когнітивно-вольовий компоненіт відображіає загальні механізміи 

перебігу психічниіх процесів людини, які залежать від особливоістей ситуації 

та зовнішнііх факторів. У змісті даного компоненіту важливо виокремиіти три 

типи операцій: пізнаваліьні (сприйняття, гностичніа оцінка міри небезпекіи 

і т. ін.), метаоперіації (вибір альтернаітив, стратегіій тощо), вольові операції 

(реалізація певного рішення). Конативніий (дієвий) компоненіт ризику 

впливає на спосіб поведінкіи індивіда. Рефлексиівно-регулятивний компоненіт 

відповідіає за саморегуіляцію особистоісті, а також становитіь основу 

суб’єктивної оцінки результаітів та можливосітей дій по досягненіні останніх. 

Емоційноі-оціночний компоненіт дозволяє індивіду виявити ставленнія 

людини до результаіту та оцінити ті особливоісті ситуації, що пов’язані з 

ризиком. Даний компоненіт характеріизують емоції, почуття, суб’єктивні 

експектаіції, оцінка тощо [40]. 

Новий сучасний підхід до поясненнія компоненітів схильносіті до ризику 

розробиліа С. В. Бикова, розуміючіи під схильнісітю до ризику стійку 

властивіість індивідуіальності, що складаєтіься з різнорівіневих формальніо-

динамічних та якісних компоненітів [28]. На думку вченої, якісні показникіи 

характеріизуються: прагненніям до ризику, різноманіітністю, насиченіістю, 

силою емоційниіх переживаінь, що пов’язані з ризиком (емоційний 

компоненіт); наявністію роздумів, суджень, міркуваніь, що пов’язані з 

ризиком,– тобто, розумовіій орієнтаціії в ситуації (когнітивний компоненіт); 

проявами схильносіті до ризику через емоційну експресіію – міміка, жести,– 
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висловлюівання та дії (конативний компоненіт); проявами психічно ії 

активносіті, що спрямоваіна на самоконтіроль й саморегуіляцію (контрольно-

регулятивний компоненіт) [27]. 

До формальніо-динамічних показникіів схильносіті до ризику дослідниіця 

відноситіь потребу ризикуваіти; стійкістіь, усталеніість схильносіті до ризику; 

широту (діапазон) ризиковоії активносіті (дій, переживаінь, міркуваніь); 

імпульсиівність; чутливісіть до ризикогеінних ситуацій; легкість виникнен іня 

ризиковоії активносіті та ініціатиівність [26]. 

Наведений огляд сучасних теоретичіних та емпіричніих досліджеінь 

психологіічних аспектів схильносіті до ризику показав, що проблема вивчення 

цього феномену в обраному для завдань нашого досліджеіння аспекті 

ідентифіікована. У цьому світлі заявлениій в даному досліджеінні підхід до 

вивчення прогност іичної компетенітності особистоісті за характеріом 

сформоваіності й відбиття її схильносіті до ризиковаіної поведінкіи уявляєтьіся 

доцільниім. 

 

 

1.3. Роль прогностіичної компетенітності у реалізаціії схильносіті 

особистоісті до ризиковаіної поведінкіи 

 

В даний час можна вважати доведениім факт існуваннія залежносіті 

поведінкіи особистоісті від механізміів ймовірніісного прогнозуівання, які 

розкриваіють здатністіь індивіда до випереджіаючого відображіення [260; 268]. 

Іншими словами, суб’єкт спроможніий прогнозуівати розвиток ситуацій та 

власні реакції на них, діючи з часовим випереджіенням, а відтак його 

передбачіення результаітів та наслідкіів власної поведінкіи значною мірою 

визначає, які рішення будуть ним прийняті, що саме і як він буде чинити в 

тій чи іншій ситуації [211; 182]. Без розуміннія індивідоім того, що його 

очікує, неможливіо пояснити, чому він діє і вчиняє так, а не інакше. 
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Узагальнюючи різні дослідниіцькі позиції (Є. М. Соколов, 1979; 

У. Найсер, 1981; М.О. Бернштейін, 1986; І.М. Фейгенбеірг, 1984; Д.А. Ширяєв, 

1986; Л.І. Пересленіі, 1984, 1996 та ін.), можна стверджуівати, що поведінкіа 

людини має складний ймовірні існий характер, забезпечіуючи орієнтувіання в 

навколишіньому середовиіщі, активне його створеннія і перетворіення [51]. В 

даному контекстіі специфікіа прогнозуівання виявляєтіься в аналізі 

ймовірніісних та випадковіих умов при вивченні певного об’єкта чи явища. 

Суб’єктивна поведінкіа задаєтьсія актуальніою ситуацієію, її 

опановувіання дозволяє індивіду усвідоми іти реальнісіть, пережити певні події 

та впорядкоівувати їх з метою набуття нового досвіду й створеннія умов для 

досліджеіння і реалізаціії власної поведінкіи, а відтак, призводиіть до його 

особистіісного розвитку [223; 243; 267]. 

Поведінковому акту індивіда найчасті іше передує не побудова 

програми дій, а вибір, оскільки індивід, як правило, не розробляіє нову 

програму дій, а використіовує ту, яка вже застосовіувалася ним раніше в 

подібній ситуації [264; 61]. 

Будь-яка поведінкіа суб’єкта формуєтьіся на базі побудови прогнозіів як 

своєрідніих еталонів, ймовірніісних образів або моделей, що найбільш повно й 

адекватніо відображіають характеріистики певного середовиіща, в якому ця 

поведінкіа має реалізувіатися. У такій якості передбачіення виступає не лише 

як вплив на результаіти поведінкіи, а й як основа прийняттія рішення, яке 

здійснюєіться в ситуації невизначіеності [64]. При цьому особистіість може 

спиратисія на узагальн іений набутий досвід, що має відношеніня до здійсненіня 

вибору, та відповідіно може цілеспряімовано накопичуівати необхідніу 

інформаціію та уточнюваіти суб’єктивно ймовірну модель поведінкіи [81]. У 

руслі таких поглядів, прогностіичній компетенітності відводитіься роль 

узагальніення набутого досвіду, завдяки чому прогноз може постійно 

змінюватіися, уточнюваітися та конкретиізуватися, а відтак з’являються 

варіативіні форми поведінкіи в будь-якій ситуації, зокрема й ризиковаіній. 
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Відповідно до теорії функціоніальних систем П. К. Анохіна, цілісну 

поведінкіу можна виявити в простороіво-часовому континууімі у вигляді 

послідовіних поведінкіових актів, рішення про вибір кожного з них 

приймаєтіься завдяки аферентніому синтезі при взаємодіії домінуючіої 

мотиваціії, слідів пам’яті, стимулів зовнішньіого середовиіща, та з 

урахуваніням оцінки результаіту попередніього поведінкіового акту [4; 7]. 

В ситуації невизначіеності вибору чи прийняттія рішення, що потребує 

залученнія когнітивіних процесів для формуваніня оцінки, особистіість 

характеріизується високою ймовірніістю запуску ризиковаіної поведінкіи [177]. 

Наявністіь адекватніої інформаціії, здібностіей, можливосітей дозволяє знизити 

ймовірніість виникненіня помилки при виборі цілей й засобів її реалізаціії, що 

є головним завдання ім процесу прийняттія рішення в будь-якій діяльносіті чи 

поведінціі [137]. 

Встановлено, що доступніість інформаціії (як компоненіт стратегіії 

особистіісної регуляціії) сприяє зміні когнітивіної стратегіії при прийняттіі 

рішення [283; 139], а також зниженню рівня суб’єктивної невизначіеності 

[249]. Також встановліено, що час реакції вибору залежить від успішногіо 

прогнозуівання та «передналаштування» до дій,– тобто, чим менше часу між 

готовнісітю до дії та самою дією, тим більша вірогідніість, що індивід виконає 

дану дію, навпаки, чим більшим є даний часовий проміжок, тим вищою є 

вірогідніість невиконаіння будь-якої дії [91; 194].  

У низці наукових досліджеінь [22; 108; 243; 208; 201] було з’ясовано, 

що процес ймовірніісного прогнозуівання є важливим компоненітом 

цілеспряімованої поведінкіи особистоісті; проте, прогнозуівання як таке 

можливе лише при збереженіні в пам’яті індивіда слідів минулих подій. 

На думку О. С. Батуєва, знання ймовірниіх характеріистик середовиіща 

визначає міру адекватніості будь-якої поведінкіової програми, що буде 

відтвореіна з пам’яті індивіда [21]. Тобто, в змінних умовах середовиіща від 

суб’єкта вимагаєтіься сформуваіти здатністіь до прогнозуівання, що означає 

одночасніе сприйнятітя ним не лише статичниіх характеріистик подразниіків з їх 
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фізичниміи властивоістями (інтенсивність, модальніість і т. п.), але й 

динамічніих – з урахуваніням їхніх змін у просторі та часі [50]. 

Уявлення про індивідуіальне прогностіичне опосередікування поведінкіи 

дозволяє зрозумітіи стиль саморегуіляції особистоісті та розкриваіє розуміннія 

прогностіичної компетенітності індивіда як складногіо особистіісного 

утвореннія, що витікає із багатопліановості різних видів активносіті 

особистоісті та здійснює функцію регуляціії його поведінкіи [22]. 

Прогнозування варто розуміти як «процес досліджеіння» чи 

«цілеспрямований аналіз», тобто когнітивіну діяльнісіть, що за певних умов 

може привести до пізнання індивідоім майбутньіого [282]. Ці умови такі: 

створеннія основ для прогнозуівання; подальше їх перетворіення й 

співвідніесення з конкретніими даними про об’єкт чи результаіти прогнозу; 

форма отриманнія знання про майбутнє; відображіення майбутньіого з 

урахуваніням ймовірноісті його настання та часових перспектіив [181]. Завдяки 

часовій перспектіиві особистіість здатна, будучи в сьогоденіні, «переміщатися» 

у часі – згадуватіи минулі переживаіння чи досвід, відображіати 

закономіірності середовиіща в структуріі минулого досвіду, міркуватіи про 

майбутнє (чого очікуватіи, куди рухатись або чого уникнутиі), а відтак 

формуватіи стратегіії поведінкіи, передбач іати хід подій [235]. 

В. Gorman та А. Wessman (1977), а пізніше й J. Block (1990) 

розглядаіють часову перспектіиву як інтеграліьну частину суб’єктивного 

досвіду «прожитого часу». З такої точки зору, часова перспектіива є формою 

індивідуіального ставленнія людини до минулого, теперішніього й 

майбутньіого: час і його характеріистики розглядаіються не як об’єктивні 

виміри, що існують незалежніо від індивіда, а як психологіічні концепти, що 

конструюіються та реконстріуюються особистіістю самостійіно [274; 281]. 

К. Левін (1951) розглядаів часові перспектіиви як сукупнісіть бачення 

індивідоім власного психологіічного майбутньіого чи минулого у даному 

теперішніьому. Когнітивіна діяльнісіть та емоції з приводу минулого чи 
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майбутньіого можуть впливати на дії, емоції, прагненнія людини не лише в 

теперішніьому, а й майбутньіому. 

Індивіду приманне не тільки збереженіня минулого та відображіення 

теперішніього, але й активне оволодініня перспектіивою майбутньіого, оскільки 

діяльнісіть людини має цілеспряімований характер, що виступає на початку 

діяльносіті як свідоме уявлення про очікуваніі результаіти, майбутні зміни 

навколишінього оточення чи результаіти власних дій [13]. Образи 

майбутньіого ґрунтуютіься на минулому досвіді та носять ймовірніісний 

характер [15]. Прогноз як форма передбачіення майбутньіого та оцінки його 

вірогідніості завжди виступає сполучноію ланкою між аналізом існуючої 

інформаціії та її спрямоваіністю [264], а тому прогноз може вважатисія 

регулятиівним компоненітом поведінкіи та діяльносіті, тобто будь-яка 

адаптивніа дія можлива за наявностіі актуальніої регуляціії. Взаємозаілежність 

елементіів формує основу для регулюваіння поведінкіи та активносіті індивіда 

через побудову прогнозу [46]. Спрямоваіність в майбутнє, що опосередікована 

минулим, забезпечіує свідому цілеспряімовану діяльнісіть особистоісті [16]. 

Прогнозування також може бути мотивоваіне необхідніістю інтегрувіати 

отримане знання про майбутнє в існуючу систему знань, щоб тим самим 

забезпечіити «передналаштування» до дії [47]. Тому здатністіь до 

прогнозуівання проявляєіться й формуєтьіся в активносіті, має природні 

передумоіви виникненіня та обумовлюіється суспільніими взаємозві’язками 

[127]. 

Психологічні механізміи функціоніування прогностіичної 

компетенітності варто розглядаіти крізь аналіз досліджеінь механізміів 

ймовірніісного прогнозуівання (Д. А. Ширяєв, М. Коул, І. М. Фейгенбеірг 

та ін.), механізміів передбачіення та проживаніня життєвих подій 

(С. Г. Геллерштіейн, Г. В. Полєтаєвіа), механізміів регуляціії життєдіяільності 

особистоісті (А. С. Шаров, М. С. Шадрін, Г. Б. Панфілов та ін.) та механізміів 

життєздіійснення (А. В. Сєрий, В. О. Вербицькіий). 
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Спираючись на результаіти досліджеінь М. Коула (1997), Ж. Ньютена 

(1984), А. В. Брушлінсіького (1979), Л. І. Пересленіі (1992), можна виокремиіти 

три основні позиції суб’єкта по відношеніню до дійсностіі, тобто своєрідніі три 

механізміи функціоніування прогнозуівання як регулятоіра поведінкіи в 

ситуації. Перший механізм спрямоваіний на засвоєннія та використіання 

існуючих норм (використання знакових систем). Другий механізм – пошук 

особистіісного змісту та прояв власної позиції відносно ситуації 

(використання символічіних засобів). Третій – перетворіення реальносіті та 

вирішеннія ситуаційіних протиріч [207]. В той же час, М. М. Нечаєв зазначає, 

що застосувіання прогнозуівання залежить від смисловоіго поля, в якому 

знаходитіься особистіість, та наявних задач для виконаннія [121]. При цьому, 

цілісний поведінкіовий акт визначаєіться ефективніістю побудови прогнозу та 

оперативіною класифікіацією ситуації для побудови найбільш влучного 

способу регуляці ії [141]. 

А. О. Вербицькіий вважав, що загальниім механізміом функціоніування та 

регуляціії свідомої діяльносіті людини є єдність процесів рефлексіії та 

антиципаіції. Когнітивіний процес індивіда завжди містить прогнозуівання й 

проектувіання невідомиіх йому ситуацій, продукті ів, дій, але з опорою на 

минулі завдання та власний досвід. В такому простороіво-часовому контекстіі 

життя саме процесам рефлексіії належить відведеніа важлива функція 

механізміу регуляціії. На думку вченого, рефлексіія є психологіічним 

утворенніям, що вказує на особливіість людської природи, яка виражаєтіься в 

здатностіі людини «піднятися» над власним внутрішніім станом та побачити 

себе ззовні [95]. 

А. С. Шаров (2000) встановиів зміст розгортаіння рефлексиівного 

механізміу в побудові етапів організаіції психічноії активносіті особистоісті. 

Вчений зауважує, що перший інтенціоінальний етап передбачіає 

спрямоваіність активносіті на значущий для індивіда об’єкт; здійснюєіться 

первинна категориізація, що дозволяє суб’єкту вийти за межі існуючої 

діяльносіті. На другому етапі завдяки реконстріуюванню змісту об’єкта та 
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побудови ставленнія суб’єкта до останньоіго, створюєтіься власна 

«рефлексивна» поведінкіова позиція [51]. 

А. В. Брушлінсіький вважав, що саме передбачіення визначає 

економічіність, обґрунтоіваність та правильніість рішення [181]. 

Б. Г. Ананьєв наголошуівав на існуванн іі впливу прогнозу на когнітивіні 

й регулятиівні структур іи дій людини [3].  

На думку І. Г. Батраченіка, антиципаіція є темпораліьно-орієнтованою 

формою організаіції психічноіго, яка призначеіна для відображіення, 

проектувіання, упереджеіння та опредметінення майбутньіого, а її поява, 

розвиток та функціоніування зумовленіі виокремліенням структуріно-психiчних 

пiдсистеім, що вiдобpажіають pеальнісіть в pамках часових модусiв – минулого 

(ретроспекція), теперішніього (презенсоспекція), майбутньіого (антиципація) 

[19]. Вчений зазначав, що в процесі історичніого розвитку соціуму 

змінюваліися не лише структур іи дій індивіда, але й компоненіти антиципаіції 

[20]. 

В. О. Лисичкін (1970) визначає прогностіичну спроможніість 

особистоісті як еволюційіно молодий набуток, що забезпечіує формуваніня 

мети, раціоналіьне плануваніня, а відтак є невід’ємним компоненітом 

програмуівання поведінкіи, знаходячіи своє місце в процесі прийняттія рішення 

та контролю. 

На думку Б. Ф. Ломова, мислення можливо визначитіи як передбачіення, 

що базуєтьсія на випереджіальній роботі головногіо мозку людини, тому 

антиципаіцію варто віднести до прояву пізнаваліьної активносіті суб’єкта, яка 

дозволяє у відповідіь на стимули актуальніої ситуації передбачіити майбутні 

події, спираючиісь лише на власний минулий досвід [98]. Вчений зазначав, 

що в діях людини має місце відображіення не лише подразниіка, а й ледь 

помітних для індивіда змін в оточенні, що надають певну кількістіь 

інформаціії для побудови образу майбутньіого [181]. 

І. М. Фейгенбеірг зазначав, що прогнози усіх живих істот на Землі 

спрямоваіні на оптимізаіцію результаітів їх дій, тому вони завжди адекватніі 
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плинним умовам середовиіща, від яких залежить успіх виконуваіної діяльносіті 

[195]. Проте вчений вважає, що з накопичеіння життєвогіо досвіду 

антиципуіючі образи стають більш диференціійованими, а разом з тим 

підвищуєіться й точність ймовірніісного прогнозу, оскільки відбуває іться 

накопичеіння та збереженіня минулого досвіду, його систематіизація, що 

виступає важливиміи умовами побудови прогнозу [181]. 

Отже, прогнозуівання включає знання про майбутнє та мотивує індивіда 

до конструкітивних проявів життєздіійснення, забезпечіуючи тим самим його 

випереджіальну «підготовку» до подій [237], що ймовірно необхідн іо для 

адаптаціії до мінливих умов середовиіща, оптимальіної саморегуіляції 

поведінкіи й активної перетворіюючої діяльносіті в суспільніо значущих 

умовах. 

Слід зазначитіи, що освоєння реальносіті, виконаннія життєвих задач – 

це перш за все встановліення зв’язків між подіями та їх категориізація за 

ступенем суб’єктивної значущосіті. Всі образи майбутньіого ґрунтуютіься на 

минулому досвіді та носять ймовірніісний характер [43]. Якщо говорити про 

ризиковаіну поведінк іу як певну діяльнісіть людини, що має цілеспряімований 

характер та виступає в свідомосіті людини як уявлення про очікуваніі нею 

результаіти, про майбутні зміни навколишінього оточення чи про результаіти 

власних дій [41], то побудова прогнозу є ланкою між оцінкою наявного стану 

об’єкта та організаіцією засобів й способів впливу на нього [98]. Така 

взаємозаілежність елементіів призводиіть до розуміннія прогнозу як основи 

регулюваіння поведінкіи та активносіті індивіда, оскільки його спрямоваіність у 

майбутнє та опосередікованість минулим забезпечіує свідому цілеспряімовану 

поведінкіу особистоісті.  

Передбачення результаітів та наслідкіів власної поведінкіи значною 

мірою визначає, які рішення будуть прийняті суб’єктом, що саме й яким 

чином він буде чинити в тій чи іншій ситуації. Без розуміннія того, що його 

очікує, неможливіо пояснити, чому він діє й вчиняє так, а не інакше. Ми 

припускаіємо, що чим усвідомліеніше майбутнє, тим більше можливосітей 
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вплинути на його побудову й реалізаціію необхідніого завдання; тобто, одним 

з найважлиівіших моментів на шляху до досліджеіння індивідуіального 

розмаїттія поведінкіи та діяльносіті є аналіз прогностіичної компетенітності 

особистоісті – а саме, вміння прогнозуівати й передбачіати наслідки своїх дій, 

орієнтувіатися і швидко моделюваіти нову програму поведінк іи [35]. 

Результатом теоретичіного аналізу, що був здійсненіий у попереднііх 

підроздіілах, виступиліа побудова концептуіальної схеми механізміу зв’язку 

прогностіичної компетенітності зі схильнісітю особистоісті до ризику, яка 

описує, з одного боку, її місце в реалізаціії поведінкіи, а з іншого – механізм 

створеннія її продукту – прогнозу. На нашу думку, виокремліені структур іні 

одиниці є складовиіми рівневої будови моделі антиципаіції – вони не 

вичерпуюіть усієї складносіті останньоії, але виступаюіть провідниіми 

параметріами для розробки моделі прогностіичної компетенітності в межах 

нашого досліджеіння. Пояснимо нашу схему наступниім чином. 

Виконуючи певну діяльнісіть, індивід рухаєтьсія часовим вектором; в 

процесі такого руху в пам’яті фіксуєтьіся інформаціія про актуальніі події та 

одночасніо (залежно від особливоістей діяльносіті) з неї вилучаєтіься збереженіа 

інформаціія. Тобто, в кожен момент теперішніього відтворюіється стара 

інформаціія, коригуєтіься або трансфорімується в залежносіті від нової 

інформаціії, поєднуєтіься з нею та знову «повертається» у пам’ять [101]. 

Запам’ятовування носить селективіний характер, що залежить від планів та 

прогнозіів, які індивід будує в процесі своєї діяльносіті, при чому 

запам’ятовування завжди орієнтовіане на майбутнє [101]. Інформаціія, що 

відтворюіється в актуальніій ситуації, залежить не тільки від самого моменту 

теперішніього, але й від ставленнія індивіда до прогностіичного майбутньіого. 

Використовуючи тезу Я. О. Пономарьіова (1967) стосовно того, що 

суб’єкт, рухаючисіь часовим вектором від минулого до теперішніього, 

перетворіює етапи будь-якої діяльносіті в організаіцію пам’яті [148], та 

спираючиісь на погляди Є. М. Суркова про те, що людська діяльнісіть завжди 

вимагає від людини заздалегіідь уявити результаіт своєї праці й при цьому 
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знати об’єктивно можливий передбач іуваний результаіт [182], можемо в 

описаний вектор часу додати момент «передбачення майбутньіого», а 

точніше – його результаіт у вигляді прогнозу, оскільки прогноз виступає 

сполучноію ланкою між оцінкою наявного стану об’єкта та організаіцією 

засобів й способів впливу на нього. 

Актуальні події та власні дії оцінюютьіся індивідоім не лише відносно 

минулого чи теперішніього, але й майбутньіого. Під час активносіті суб’єкт 

постійно, або періодичіно порівнює результаіти своєї діяльносіті із 

передбачіуваним результаітом [51]. Отже, можна виокремиіти першу 

особливіість прогностіичної компетенітності – це перетворіення прогнозу 

(результату передбач іення) на своєрідніий «еталон» для дій. Після виконаннія 

дії часовий момент змінюєтьіся, відбуваєіться зсув часового вектору «в 

минуле», тобто те, що було теперішніім моментом, стає минулим, 

антиципуіюче майбутнє стає теперішніім, а відтак з’являється нова віддаленіа 

подія, яка вимагає нового циклу, але з урахуваніня зворотноіго зв’язку – 

ефективніість, новий досвід, позитивніий чи негативніий результаіт тощо. 

Ґрунтуючись на поглядах О. В. Вдовиченіко (2014), згідно з якими 

ризик є поетапноію зміною процесів: сприйнятітя – оцінка – прийняттія 

рішення – дія [41], можемо виокремиіти другу особливіість прогностіичної 

компетенітності в контекстіі ризиковаіної поведінкіи особистоісті – регуляціію 

суб’єктивної моделі виконаннія діяльносіті. На підтвердіження цього, 

О. А. Конопкін зазначає, що на рівні свідомогіо регулюваіння людина будує 

свою діяльнісіть згідно із надходжеінням інформаціії та з урахуван іням 

імовірніісних умов, а не безпосеріедньо підкоряюічись ним [81]. 

Спрямоваіність у майбутнє, опосередікування минулим та регуляціія 

поведінкіи – це все характеріистики мети як прогнозу, що забезпечіують 

свідому цілеспряімовану діяльнісіть особистоісті. 

Відмінності між прогнозоім та реальним результаітом спонукаюіть 

особистіість змінюватіи свої дії у майбутньіому, приводячіи їх у відповідіність 

до очікуваніого. Звідси можемо зазначитіи, що безпечна поведінкіа індивіда 



52 

формуєтьіся на основі побудови прогнозі ів як своєрідніих ймовірниіх моделей, 

котрі найбільш повно й адекватніо відображіають характеріистики того 

середовиіща, в якому повинен відбутисія поведінкіовий акт. У цій якості 

прогноз не лише впливає на результаіти поведінкіи, але й виступає основою 

прийняттія рішення чи вибору між альтернаітивами, що відбуваєіться в 

ситуації невизначіеності. При прийняттіі рішення і аналізі його наслідкіів 

індивід робить вибір, спираючиісь на власні індивідуіальні особистіісні 

характеріистики, які можуть як обумовлюівати, так й стримуваіти ризиковаіні 

прояви його поведінкіи. 

Отже, на підґрунтіі висвітлеіних вище передумо ів можна припустиіти, що 

саме у такий спосіб відбуваєіться «вбудова» прогностіичної компетенітності 

особистоісті при реалізаціії нею ризиковаіної поведінкіи. Побудоваіну модель 

можна відобразіити у вигляді схеми, окремі одиниці якої пов’язані між собою 

відношеннями взаємообіумовлення та взаємоопіосередкування (див. рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.1. Концептуіальна схема існування прогностіичної компетенітності при 

реалізаціії особистіістю схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

 

Таким чином, конструкітивність запропоніованої моделі визначаєіться 

тим, що в ній відображіена загальна взаємодіія часового континууіму та 

прогностіичної компетенітності особистоісті, а також включені етапи 
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ризиковаіної поведінкіи в контекстіі «руху» індивіда по часовому вектору, з 

урахуваніням не лише минулого і теперішніього, а й прогнозоіваного 

майбутньіого. При цьому відображіено роль прогностіичної компетенітності 

особистоісті у вигляді можливосіті особистоісті спиратисія на набутий досвід 

(що має відношеніня до здійсненіня вибору) та цілеспряімовано накопичуівати 

необхідніу інформаціію, уточнюваіти суб’єктивно ймовірну модель, на основі 

якої буде прийняте рішення. Проаналіізована структур іа відображіає той факт, 

що в такому розумінніі прогностіичній компетенітності особистоісті 

відводитіься роль узагальніення набутого досвіду, завдяки якому прогноз чи 

суб’єктивно-ймовірна модель може постійно змінюватіися, уточнюваітися та 

конкретиізуватися. Крім того, побудоваіна модель сприяє поглиблеінню знань 

щодо концептуіальних засад механізміів розвитку прогностіичної 

компетенітності та дає змогу уявити, яким має бути системне вивчення даного 

феномена в площині ризиковаіної поведінкіи. 
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Висновки до розділу 1 

 

 

1. Аналітичіний огляд підходів до досліджеіння прогностіичної 

компетенітності при реалізаціії схильносіті особистоісті до ризику показав, що 

на сьогодні не існує достатньіо повної картини факторів взаємообіумовлення 

та взаємовиіяву зазначеніих феноменіів, що пов’язано із браком єдиних 

підходів до вирішеннія даної проблеми. Навіть поняття прогностіичної 

компетенітності як психологіічного феномену поки що не має єдиного 

визначеніня, хоча проблема викликає зацікавліеність як вітчизняіних, так і 

зарубіжніих дослідниіків. Прогностіична компетенітність особистоісті в системі 

загальноіпсихологічних категоріій розглядаіється як властивіість особистоісті, її 

здібністіь, окремий психічниій процес чи самостійіний вид діяльносіті, – все це 

значно ускладнюіє розуміннія її змістовніого наповненіня, сутності, 

функціоніального призначеіння та умов розвитку.  

В межах даної наукової роботи ми будемо розуміти прогностіичну 

компетенітність як пов’язаний з антиципаіцією специфічіний конструкіт 

ймовірніісного прогнозуівання особистоісті; як особистіісне явище, яке 

забезпечує здатністіь зберігати та оптимально конструювати власне майбутнє, 

експлікуівати минулий досвід (знання, уміння, навички, досягненіня) й 

ефективніо конструюівати образ очікуваніого майбутньіого. Прогностіична 

компетенітність є властивіістю особистоісті, стійкою її характеріистикою, яка 

формує ставленн ія індивіда до майбутньіого, виступаюічи формою пізнання і 

забезпечіуючи при цьому його успішну життєдіяільність. 

2. Для завдань даного досліджеіння було обрано визначеніня схильносіті 

до ризиковаіної поведінкіи як спрямоваіності особистоісті, що спонукає її на 

особливиій стиль поведінкіи та може, з одного боку, призвест іи до негативніого 

результаіту (втрати), а, з іншого – до збагаченіня досвіду, розширеніня власних 

можливосітей та особистіісного зростаннія, оскільки суб’єктивною стороною 

ризику є вибір певних альтернаітив з урахуваніням ймовірниіх результаітів. 
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3. В результаіті розгляду властивоістей, які супроводіжують чи 

стримуютіь прояв схильносіті до ризиковаіної поведінкіи, виділено таке: 

особистіісні характеріистики (рівень рефлексиівності, тривожноісті, 

імпульсиівності, агресивніості, емоційноії стійкостіі, нейротизіму, схильносіті до 

пошуку гострих відчуттіів); характеріологічні особливоісті (рівень 

домінантіності, необачлиівості, практичніості, самооцініки; особливоісті Я-

концепції); вольові особливоісті (рівень цілеспряімованості, сміливосіті, 

рішучостіі); особливоісті локусу контролю; рівень екстравеірсії, 

комунікаітивності, ініціатиівності у спілкуваінні тощо. 

4. Представілений у розділі 1 огляд наукових досліджеінь дозволяє 

констатуівати, що для визначеніня особливоістей прогностіичної 

компетенітності особистоісті в площині ризиковаіної поведінкіи не існує 

єдиного методолоігічного підходу. У значній кількостіі досліджеінь 

підкресліюється, що прогностіична компетенітність виконує домінуючіу роль в 

регуляціії поведінкіи, оскільки забезпечіує формуваніня цілей, плануваніня та 

програмуівання поведінкіи (А. Ю. Акопов, Ф. І. Случевсьікий, В. А. Іваннікоів). 

Також доведено, що за умов наявностіі певних індивідуіально-психологічних 

особливоістей прогностіична некомпетіентність може виявлятиісь як 

преморбіідний фактор при невротичіних, органічніих та психотичіних розладах 

(Н. П. Ничипореінко, Ч. Р. Громова, В. Д. Менделевіич, С. Л. Соловйовіа). 

Проте, більшістіь дослідниіків підкресліюють сприятлиіві для особистоісті 

психологіічні наслідки наявностіі прогностіичної компетенітності: підвищеніня 

стресозаіхисного потенціаілу людини, її адаптивніості до мінливих умов 

життєдіяільності, формуваніня соціальн іо-психологічної безпеки, вибір 

активних стратегіій стресопоідолання, успішносіті подоланнія соціальніих 

конфліктіів тощо. 

5. В результаіті теоретичіного аналізу та узагальн іення наукових 

досліджеінь і поглядів нами було побудоваіно концептуіальну схему вияву 

прогностіичної компетенітності в контекстіі ризику, зроблена спроба 

окреслитіи її місце при реалізаціії особистіістю схильносіті до ризиковаіної 
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поведінкіи. При цьому підкресліено роль прогностіичної компетенітності 

особистоісті у вигляді можливосіті останньоії спиратисія на набутий досвід, що 

має відношеніня до здійсненіня вибору та цілеспряімованого накопичуівання 

необхідніої інформаціії, уточнюваіти суб’єктивно ймовірну модель, на основі 

якої буде прийняте рішення.  

6. Виходячи із мети даного досліджеіння стосовно виявленнія 

особливоістей прогностіичної компетенітності особистоісті, які проявляюіться у 

реалізаціії її схильносіті до ризиковаіної поведінкіи, як основне завдання нами 

було визначеніо необхідніість розробки систематіизованого підходу до 

виокремліення психологіічних особливоістей прогностіичної компетенітності та 

їх місця в підструкітурах особистоісті. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУіВАННЯ ТА ВИБІР МЕТОДИЧНіОГО 

ЗАБЕЗПЕЧіЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕНіНЯ ОСОБЛИВОіСТЕЙ 

ПРОГНОСТіИЧНОЇ КОМПЕТЕНіТНОСТІ ОСІБ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ 

СХИЛЬНОСіТІ ДО РИЗИКОВАіНОЇ ПОВЕДІНКіИ 

 

 

2.1. Методолоігічне обґрунтуівання досліджеіння прогностіичної 

компетенітності крізь систему особистіісних характеріистик та їх 

віддзеркіалення в поведінціі індивідаі 

 

Сучасний постнеокіласичний етап розвитку психологіічної науки, 

характеріною ознакою якого стає досліджеіння цілісної особисто істі з усіма 

суперечніостями психологіічних чинників, що обумовлюіють її 

функціоніування [105], має на меті пошук нових підходів до досліджеіння 

рівня сформоваіності суб’єкта, його внутрішнііх диспозиціій, які цілісно 

відбиваюіть характер його ставленнія до себе, його саморозвіитку, 

прогнозуівання ним власного майбутньіого, функціоніування, ставленнія до 

оточуючиіх та світу в цілому [129]. 

Для того, щоб зрозумітіи генезис побудови індивідоім прогнозу на 

майбутнє в широкому колі ймовірниіх життєвих ситуацій, необхідн іо виміряти 

базові диспозиціійні риси, які відносятіься до найбільш загальниіх структур іно-

динамічних характеріистик стилю поведінкіи й можуть бути описані в 

функціоніальних [112; 130] чи в субстацііональних [122; 189] категорііях. 

Поведінкіа людини більшою мірою залежить від її соціальн іо-нормативного 

досвіду, власної суб’єктної активносіті, співвідніесена із проектувіанням цілей 

на основі власних уявлень [116; 223; 251]. Виходячи з цього, можна 

припустиіти існуваннія певних особистіісних рис, що фіксують інтеграліьну 

диспозиціійну стратегіію поведінкіи особистоісті. 
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Ідеї та погляди вітчизняіних дослідниіків на можливісіть ідентифіікації 

узагальніеної форми прояву глибинниіх особистіісних диспозиціій 

консолідіуються навколо уявлень про функціоніальну тенденціію як джерело 

саморозвіитку (В. Г. Асєєв, Л.І. Божович, В.М. Мясищев, М.Й. Боришевсіький, 

А. В. Петровсьікий, А. В. Брушлинсіький та ін.) [153; 76]. В. Г. Асєєв зазначає, 

що в структур іі особистоісті існують так звані «зони функціоніальних 

можливосітей», які містять джерело суб’єктної активносіті [9]. 

С. Л. Рубінштеійн вважав індивіда спроможніим не тільки переживаіти, а 

й знати власний «внутрішній» психічниій зміст свого життя, оскільки він 

виступає суб’єктом життєдіяільності [159]. Виходячи з такої тези, до 

характеріистик психіки він відносив суб’єктність; реальнісіть існуваннія та 

функціоніування; єдність свідомих й несвідоміих планів психічноії активносіті; 

приналежіність психіки особистоісті як регулятиівному, так й якісному 

початку індивідуіального життя; єдність мотиваціійного, пізнаваліьного, 

емоційноіго аспектів психічноіго життя; «подієвість» як оцінку особистіістю 

значущих для неї психічниіх явищ [129]. 

Б. Г. Ананьєв розглядаів суспільн іу та соціальніу детермініацію, 

перетворіення «біологічного індивідаі» на «суспільного індивідаі», зазначаюічи, 

що лише формуваніня особистіісного ставленнія до досвіду інших дає індивіду 

підстави стати суб’єктом суспільніої детермініації та активно 

опосередіковувати соціальніі впливи [3]. 

Вищезазначене дає підстави узагальн іити, що особистіісна сутність 

психічноіго становитіь основний предмет психологіічної науки, і, відповідіно, 

основним способом психолог іічного пізнання є саме опосередіковане 

вивчення психічноіго життя людини крізь розкриттія її суттєвих об’єктивних 

зв’язків та активних впливів на об’єктивний світ [159; 99]. 

У вітчизняіній психологіії це так званий метод діалектиічного 

досліджеіння «внутрішнє крізь зовнішнє, й зовнішнє крізь внутрішніє», що 

передбачіає застосувіання психологіічних принципіів, таких як принцип єдності 

психіки і діяльносіті (Л. С. Виготськіий, Б. Г. Ананьєв, С. Л. Рубінштеійн, 
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Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв та ін.), який дає змогу розкриваіти механізміи 

появи та функціоніування психіки. Виникнувіши в діяльносіті, психіка утворює 

її внутрішніій ідеальниій план [105]. У свідомосіті формуютьіся динамічніі 

моделі дійсностіі, за допомогоію яких індивід орієнтуєіться в навколишіньому 

середовиіщі; принцип самодетеірмінації особистоісті як суб’єкта саморозвіитку 

передбачіає, що в психіці як відкритіій нелінійніій системі відбуваюіться 

процеси спонтанніого впорядкуівання її функціоніальних структур: 

незворотіність та багатоваіріантність становлеіння і розвитку психіки та 

особистоісті, можливісіть неочікувіаних змін темпу і напряму перебігу 

процесів, наявністіь точок біфуркаціії [там само]. Самооргаінізованість психіки 

та особистоісті передбачіає їх неврівноіваженість, відкритіість, нелінійніість та 

диспативіність (перебіг у психіці незворотіних процесів, що дає змогу 

особистоісті протистоіяти зовнішніім деструктіивним впливам). 

Самооргаінізація відбуваєіться швидше за наявностіі в системі зовнішнііх й 

внутрішнііх зрушень [105]. 

Принципи відображіення й системноісті, за О. М. Ткаченко, означаютіь, 

що всі психічні функції генетичніо спрямоваіні на відображіення дійсностіі. 

Образ світу, що є продуктоім відображіення, орієнтує суб’єкта в середовиіщі, 

створює основу для його активносіті, виконуючіи регулятиівну функцію. 

Проте, на думку вченого, особистіість є продуктоім соціопсиіхічної 

детермініації, тобто заявляє про себе як про особистіість тим, що виходить за 

наявні обмеженнія чи діє всупереч їм, відтак прикладоім такої активносіті 

може бути вчинок особистоісті [62]. Отже, природу будь-якого психічноіго 

феномена доцільно вивчати лише на основі системноіго підходу, розглядаіючи 

психічне у тій множині зовнішнііх й внутрішнііх відносин, в яких воно існує 

як цілісна система [136]. 

У континуаільно-ієрархічній структур іі особистоісті, що представілена 

О. П. Санніковіою, особистіість вивчаєтьіся як макросисітема, яка має 

різнорівіневі підсистеіми зі специфічіними характеріистиками [167]. Вчена 

виокремліює такі рівні макросисітеми: формальніо-динамічний (сукупність 
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властивоістей, що відображіають форму та динаміку перебігу психічни іх явищ, 

тобто індивідніі властивоісті); змістовніо-особистісний (особистісні 

властивоісті – спрямоваіність, цінності, мотиви, настановіи тощо); соціальніо-

імперативний (характеристики, які відображіають уявлення особистоісті про 

культуру, знання, суспільсітво, норми тощо) [168]. Вчена вважає, що в 

структуріі будь-якого психічноіго явища або риси особистоісті є метавимііри 

висвітлеіних вище рівнів індивідуіальності людини. Так, до формальніо-

динамічних метавиміірів відносятіься ознаки сили внутрішнііх тенденціій 

індивіда до певної діяльносіті, а до якісних характеріистик – емоційниій, 

когнітивіний, поведінкіовий та регулятиівний компоненіти [28]. 

О. М. Леонтьєв висунув гіпотезу, що сутність психічноіго втілюєтьіся у 

єдності відображіення, регулюваіння й перетворіення зовнішньіої та 

внутрішніьої реальносіті [185]. При цьому активнісіть психіки розглядаіється як 

здатністіь опосередіковувати життєві процеси, а форми психічноіго 

опосередікування вдосконаілюються у життєвій динаміці, починаючіи від 

сенсорниіх рівнів до рівнів змістовиіх, мисленевіих [107]. Провідниім методом 

пізнання психічно іго в даній концепціії стає об’єктивний метод вивчення 

психіки у співвідніошенні з поведінкіою чи діяльнісітю [185]. 

Разом з усвідомліеним ставленніям людини до дійсностіі можливо 

розглядаіти середовиіще як цілісну систему можливосітей, тобто, активнісіть 

суб’єкта обумовлюіється очікуваніими/прогнозованими подіями, що 

ускладнюіє систему психологіічної регуляціії його поведінкіи [100]. Так, в 

теорії Ш. О. Надірашвіілі зазначеніо три рівні психологіічної активносіті 

людини: індивідуіальний, суб’єктний й особистіісний у формі практичніої, 

теоретичіної й соціальніої поведінкіи [128]. Тому можливо зазначитіи, що 

однією з форм активносіті людини в ситуації невизначіеності є прогностіична 

оцінка та суб’єктивний вибір серед кількох альтернаітив.  

Пояснюючи вибірковіість поведінкіи особистоісті, В. О. Ядов 

виокремліює три рівні регуляціії поведінкіи – фіксованіі переконаіння, атитюди, 

ціннісні орієнтац іії [132]. Виходячи з такого розуміннія, механізм регуляці ії 
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поведінкіи особистоісті входить до системи її передбач іення соціальніих 

взаємозві’язків та орієнтувіання на них в своїй поведінціі. 

Наголосимо, що при аналізі різних форм поведінкіи необхідніо 

неодмінніо звертатиіся до аналізу прогностіичної компетенітності особистоісті 

як певної готовносіті до реакції на основі попередніього досвіду, та як 

особистіісної умови, що здійснює спрямовуіючий динамічніий вплив на 

поведінкіу людини [228]. 

Згідно з поглядаміи Б. Ф. Ломова, психіка та процес пізнання є 

системниіми явищами, а відтак можливо говорити про існуванн ія системниіх 

якостей особистоісті, які формуютьіся крізь реалізаціію її психічниіх функцій та 

об’єктивних зв’язків зі світом в процесі пізнання [101]. Вчений зазначає, що в 

такому континууімі важливиміи є суб’єктивна, опосередікована та вірогідніісна 

детермініація, яка розвиваєіться до рівня самодетеірмінації [100]. 

Б.Г. Ананьєв підкресліював, що в ході історичніого розвитку різні 

когнітивіні й регулятиівні новоутво ірення людини постійно еволюціоінували, 

тим самим впливаючіи й визначаюічи вектор керуваннія її поведінкіою [37]. 

Прогностіична компетенітність забезпечіує формуваніня цілей, плануван іня, 

програмуівання поведінкіи, поточний контроль та входить в процес прийняттія 

рішення [98]. 

На думку Є. М. Суркова, прогнозуівання є проявом пізнаваліьної 

активносіті суб’єкта, що дозволяє у відповідіь на стимули, котрі діють в 

теперішніьому, передбачіити події, які ще не відбулисія, використіовуючи 

минулий досвід [98]. Накопичеіння життєвогіо досвіду, його збереженіня та 

систематіизація дозволяюіть диференцііювати прогностіичні образи та 

вибудовуівати тенденціії розвитку подій. 

С. Д. Максименіко в концепціії ґенезу здійсненіня побудови майбутнь іого 

особистоісті зазначає, що «мета прогнозуівання» є однією з центральіних 

проблем в сфері генетичніої психологіії. Вчений вважає, що прогнозуівати 

можливо лише з генетикоі-психологічної позиції, де новоутвоірення психіки 

продукуюіться самою особистіістю, а вона, в свою чергу, прагне до 
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майбутньіого, тому предметоім прогнозуівання може бути цілісна особистіість, 

а не окремі її елементи [105]. 

Враховуючи висвітлеіні теоретичіні позиції до розуміннія існуваннія та 

місця прогностіичної компетенітності, можна узагальн іити, що будь-яка 

свідома діяльнісіть – це єдність компоненітів психічноіго [116]. Виходячи з 

такої логіки міркуваніня, в п. 2.1.1 буде висвітлеіна та обґрунтоівана логіка 

виокремліення гіпотетиічних опосередіковуючих внутрішнііх ознак та 

зовнішнііх аспектів прояву подібних ознак в структуріі прогностіичної 

компетенітності особистоісті.  

 

 

2.1.1. Обґрунтуівання виокремліення внутрішнііх базових складовиіх 

прогностіичної компетенітності особисто істі 

 

Один із провідниіх принципіів психологіічної науки, виходячи з аналізу 

сучасних зарубіжніих та вітчизняіних теорій,– принцип єдності зовнішньіого і 

внутрішніього у детермініації поведінкіи людини [114; 62] – дозволяє 

здійснювіати пошук шляхів вивчення та модифікаіції внутрішніього світу 

людини з метою оптимізаіції її функціоніування у зовнішньіому прояві, 

зберігаюічи гармонізіацію одного з другим [202]. 

С. Л. Рубінштеійн стверджуіє, що «різні типи та рівні свідомосіті 

визначаюіть водночас різні типи й рівні поведінкіи.., свідомісіть як вища форма 

психіки індивіда впливає на зміну внутрішніьої природи дій, а відтак 

відбуваюіться зміни закономіірного зовнішньіого об’єктивного перебігуі…» 

[159]. Продовжуіючи погляди на реалізаціію єдності зовнішньіого й 

внутрішніього, А. В. Петровсьікий вважає за доцільне розглядаіти активнісіть 

індивіда як фундаменітальну ознаку його психіки, оскільки активність в 

момент дії демонстріує обумовлеіність внутрішнііх станів людини, на відміну 

від реактивніості, де дія зумовленіа ситуацієію [146]. 
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Спираючись на висвітлеіні вище фундаменітальні положеннія 

психологіічної науки, можна припусти іти, що саме усвідомліена дія, на відміну 

від реактивніої, може спиратисія на мисленевіі стратегіії у вигляді міркуваніня 

над ситуацієію, прогнозуівання майбутньіого, опори на минулий досвід, та 

може свідчити про прогностіичний потенціаіл особистоісті. 

Отже, про психологіічну реальнісіть існуваннія прогностіичного 

потенціаілу особистоісті свідчить наявністіь у людини здібностіі до 

випереджіального відображіення зовнішньіої ситуації, в ході чого здійснюєіться 

відбір інформаціії, її обробка та, як результаіт, створеннія прогнозу. 

Теоретичні дані досліджеінь Л. А. Регуш (2003), стосовно ймовірноії 

структуріи прогностіичної діяльносіті, надають змогу виокремліювати в ній три 

компоненіти: змістовніий (знання, які відображіають об’єктивно існуючі 

зв’язки і тенденціії розвитку прогнозо іваних явищ, а також особливоісті 

співвідніошення цих знань з поточною інформаціією про прогнозуіючий 

об’єкт); мотиваціійний (основу якого є потреба екстрапоілювати себе в 

майбутнє і необхідніість використіовувати знання про майбутнє для найбільш 

доцільноію організаіції своєї життєдіяільності й оптимальіного впливу як на 

природу, так і на суспільсітво); операційіний (встановлення каузальніих 

зв’язків, реконстріукція та майбутнє перетворіення висунениіх гіпотез і 

припущеніь). 

Натомість А. Ф. Присяжна (2006) виокремліює чотири компоненіти: 

когнітивіний (знання прогностіичної терміноліогії, уміння і навички 

прогнозуівання на певному рівні здібностіей особистоісті та відповідіно до 

вимог актуальн іого моменту); діяльнісіний (якість пізнаваліьної, 

професіоінальної чи навчальніої діяльносіті, що дозволяє передбачіити, 

адекватніо оцінити власний результаіт такої діяльносіті, задовольіняючи 

потреби особистоісті і соціуму в даній ситуаціїі); смисловиій (професійно 

значущі якості особистоісті, які сприяють успішносіті прогнозуівання); 

регулятиівний (оптимальний для даних умов рівень цілепокліадання, 

використіання плануваніня, проектувіання власної діяльносіті, пошуковоі-
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творчої діяльносіті, що регулює процес самореаліізації; вміння оцінюватіи 

результаіт діяльносіті та забезпечіувати адекватніу її самооцініку). 

О. В. Макарова (2013) виокремиіла мотиваціійно-регулятивний 

(мотивація досягненіня, толерантіність до невизначіеності, готовнісіть до 

ризику, установкіа на позитивніий прогноз у спілкуваінні чи діяльносіті, 

особливоісті ціннісниіх орієнтаціій); операційіно-когнітивний (прогностична 

здатністіь, інтерналіьність, рефлексиівність, професійіна перспектіива); 

операційіно-поведінковий (варіативність поведінкіи та багатоваіріантність 

прогнозу розвитку ситуації і) компоненіти. 

С. А. Тарасова (2014) до вищеописіаних складовиіх окремо додає 

рефлексиівний компоненіт, який визначаєіться самоаналіізом і самооцінікою 

власної компетенітності у прогнозуіванні та виступає умовою успішногіо 

прогнозуівання. 

Отже, виокремліення структур іних одиниць прогностіичної 

компетенітності в контекстіі ризиковаіної поведінкіи є актуальніою та надає 

можливісіть розширитіи розуміннія досліджуіваного феномену. 

Як зазначаліось в попередніьому розділі роботи, Б. Ф. Ломов відмічав 

існуваннія різних форм відображіення дійсностіі, при цьому вищою формою 

виступає складна система, що здатна до розвитку й вміщує колективіний 

досвід – свідомісіть [99]. Це надає нам можливісіть підтвердіити правоміріність 

досліджеіння прогностіичної компетенітності особистоісті як її специфічіної 

особливоісті, яка виникає на високому рівні відображіення дійсностіі. Логічно 

зробити припущеніня про те, що саме дана форма відображіення дійсностіі 

надає людині можливісіть відокреміитись від актуальніої ситуації, при цьому 

дія буде спиратисія на досвід, бачення майбутньіого, цілі. Тобто, будь-яка дія, 

а відтак й поведінкіа людини характеріизується активним перетворіенням 

дійсностіі, при цьому необхідніою є наявністіь образу очікуваніого 

майбутньіого, що підвищує рівень адаптоваіності індивіда до середовиіща 

[118]. 
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Ґрунтуючись на концепціії життєвих завдань особистоісті 

Т. М. Титаренкіо, ми вважаємо, що прогностіичну компетенітність можна 

розглядаіти як форму прояву високого рівня спроможніості особистоісті до 

упорядкуівання, перетворіення середовиіща на власну користь [186]. 

Зростання ролі внутрішніього у детермініації поведінкіи, згідно із 

принципоім єдності зовнішньіого і внутрішніього у життєдіяільності людини 

[202; 146], реалізуєіться не лише завдяки існуваннія функції прогнозуівання 

майбутні іх наслідкіів, а й здійсненіня свідомогіо вибору певної форми 

поведінкіи (зокрема, безпечноії чи ризиковаіної). 

Вибір особистіістю певної форми поведінкіи визначаєіться ознаками так 

званої «просторової структуріи вибору». Дане поняття та його визначеніня 

було сформульіоване Л. Ф. Бурлачукіом та С. М. Морозовиім (1989). Згідно з 

думкою авторів, воно містить три виміри: поле можливосітей (невизначена 

кількістіь можливосітей); поле можливосітей для мене (внутрішній момент 

самовизніачення стосовно нескінчеіного поля можливосітей); сфера 

альтернаітив (співвіднесення внутрішніього з умовами зовнішньіої дійсностіі) 

[128; 29]. Тобто, на вибір певної форми поведінкіи (ризикованої, помірковіаної 

чи безпечноії) має вплив як внутрішніій, так й зовнішніій аспект структур іи 

властивоістей особистоісті. 

Оскільки ми вважаємо прогностіичну компетенітність особистоісті 

важливим аспектом її психічноії реальносіті, то операціоіналізувати зазначеніий 

феномен можна спираючиісь на існуючі підходи до досліджеіння психічноії 

реальносіті. Відповідіно до цього, уявлення про адекватніість чи доцільніість 

певної форми поведінкіи (тобто вибір з можливих альтернаітивних) можна 

вважати внутрішнііми в прогностіичному потенціаілі людини, а 

характеріистики перебігу поведінкіи – зовнішнііми. 

Відповідно до теоретичіної моделі будови психічниіх процесів 

Л. М. Веккера (2000) та теорії «базових складовиіх структур іи особистоісті» 

Н. Семаго та М. Семаго (2008), можливо припусти іли, що внутрішніі 

компоненіти прогностіичної комптетеінтності можуть проявлятіися на двох 



66 

рівнях – процесуаільному (регуляція поведінкіи та психічноії активносіті) й 

рівні базових складовиіх (організація поведінкіи та психічноії активносіті). 

Розглянемо спочатку рівень базових складовиіх – рефлексиівність, 

емоційна спрямова іність та основні чинники особистоісті, – оскільки 

початковіе формуваніня прогностіичної компетенітності можливо лише при 

сформоваіності та диференціійованості компоненітів, що його становляіть. 

Сьогодні практичніого й теоретичіного інтересу набувают іь досліджеіння 

феноменіів рефлексіії та рефлексиівності, які вважаютьіся основниміи 

компоненітами регуляціії й детермініації активносіті особистоісті. 

Ще Дж. Локк вважав, що рефлексіія є здібністію пізнаватіи власну 

розумову діяльнісіть подібно процесу пізнання зовнішні іх предметіів [95]. У 

філософсіькій системі Г. Гегеля рефлексіія виступає головним механізміом 

саморегуіляції людини, забезпечіуючи зміну її спрямоваіності [95]. 

В межах розгляду закономіірностей соціальніої поведінкіи В. А. Лефевр 

розглядаіє рефлексіію як здатністіь суб’єкта постати в позицію «спостерігача», 

«дослідника» по відношеніню до своїх та чужих дій, думок, проявів тілесногіо 

[96]. Продовжуіючи теоретичіні погляди на феномен, Г.П. Щедровиціький 

розглядаіє наявністіь в структур іі особистоісті не лише рефлексіії, а цілісної 

рефлексиівної діяльносіті, що є основою для аналізу та майбутньіого 

конструюівання [95]. 

На думку Б. Г. Ананьєва, Л. С. Виготськіого, С. Л. Рубінштеійна, 

Б. В. Зейгарниік, рефлексіія виступає головним принципо ім розвитку 

самосвідіомості й психіки в цілому. В. В. Знаков (2005) наголошуівав, що 

рефлексіія є релевантіним компоненітом саморозуіміння, результаітом якого є 

поясненнія думок, почуттів, мотивів поведінкіи, ставленнія до себе та інших. 

Ще одним поглядом на рефлексіію як базовий онтологіічний феномен є 

концепціія антропогіенезу П. Т. де Шардена (1987), в якій зазначаєіться, що 

рефлексіія є здібністію свідомосіті людини концентріуватися на собі та 

оволодівіати собою; лише набуваючіи таку здібністіь, індивід може починати 

розвиватіися в новій сфері. 
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Виходячи із системноіго рівня, А. В. Карпов визначає, що рефлексіія є 

інтеграліьною психічноію реальнісітю, яка існує у трьох модусах: процесу, 

стану та властивоісті особистоісті; власне рефлексиівність є якісно особливоію 

властивіістю індивіда. Таке розуміннія рефлексиівності дозволиліо вченому 

констатуівати її квантифіікативність [72]. 

Д. О. Леонтьєв розробляіє диференціійний підхід до визначеніня 

рефлексиівності, зазначаюічи існуваннія трьох її форм: 1) інтроспеікції 

(зосередженість на власному стані, власних переживаіннях), 2) системноії 

рефлексіії (самодистанціювання, зайняття полюсу суб’єкт – об’єкт), 3) 

квазірефілексії (спрямована на об’єкт, що не має відношеніня до актуальніої 

життєвої ситуації; пов’язана із відривом від актуальніої ситуації буття у світі). 

Такий підхід дозволяє розділитіи конструкітивні та деструктіивні впливи 

рефлексиівності на діяльнісіть й саморегуіляцію особистоісті [93]. 

Отже, вищезазніачені теоретичіні позиції дають можливісіть розглядаіти 

рефлексиівність як базовий компоненіт особистоісті, що має безпосеріеднє 

значення для процесів саморегуіляції поведінкіи та організаіції психічноії 

активносіті у вигляді побудови випереджіального очікуваніня, оскільки 

рефлексиівність виступає як внутрішнія пластичніість по відношеніню до 

побудови способу дій, їх аналізу та перебудоіви в залежносіті від результаіту. 

Наступним базовим компоненітом є емоційна спрямоваіність, оскільки 

ціннісні орієнтац іії людини мають вплив на її активнісіть та обумовлюіють 

«вектор» прояву останньоії. На думку Б. І. Додонова, емоційна 

спрямоваіність – це суб’єктивна глибинна організміічна «програма», що 

закладаєіться в момент «контакту із світом» й впливає на побудову поведінкіи 

[58]. На думку М. П. Дубініна, емоційна спрямова іність є різновидіом 

установкіи індивіда по відношеніню до світу, яка обумовлюіє його активну 

поведінкіу [59]. 

П. К. Анохін вважав, що організм є відкритоію системою, яка 

знаходитіься у постійноіму пошуку релевантіних компоненітів зовнішньіого 

середовиіща для реалізаціії своєї поведінкіи [8]. 
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В основу емоційноії спрямоваіності покладеніо емоції, які, на думку 

О. К. Тихомироіва, не тільки запускаюіть активнісіть мисленевіих процесів, а й 

входять в їхню структуріу, виконуючіи при цьому евристичіну роль (творчого 

пошуку та знаходжеіння рішень) [190]. 

Згідно з поглядаміи П. В. Сімонова (1962), емоції виконуютіь кілька 

регулятиівних функцій: переспряімовуючу (що близька до цінностеій), 

підкріпліюючу (формування нових навичок) та компенсаіторну. 

М. А. Цискарідізе зазначає, що емоції в процесі відображіення сприяють 

розширеніню діапазоніу готовносіті систем організміу до терміновіого 

сприйнятітя й переробкіи сигналів з урахуваніням рівня їх значущосіті, а також 

формуваніня відповідіної готовносіті психофізііологічних систем та підсистеім 

всього організміу з метою полегшеніня реалізаціії адекватніих реакцій на 

ймовірно значущі події. При цьому емоції виступаюіть як міра значущосіті 

актуальніих подій (потреб) в умовах суб’єктивної невизнач іеності. У цьому і 

полягає прогнозуіюча функція емоційноіго віддзеркіалення з його перебігоім як 

на усвідомліюваному, так і на неусвідоімлюваному рівнях [199]. 

Емоції забезпечіують оцінку ситуації, в якій виникає необхідніість 

вольової регуляціії; своїм змістом та інтенсивіністю вони певним чином 

«санкціонують» прояв вольових дій [112]. Емоції як особистіісні властивоісті 

відіграюіть важливу роль в змістовоіму наповненіні особистоісті, розкриваіючи 

її внутрішніій світ та виокремліюючи значущі потреби. В. К. Калін (1983) 

зазначає, що емоційні якості в структуріі особистоісті створюютіь певні 

комплексіи її життєздаітності та суб’єктивної активносіті. 

Емоційні стани на різних етапах цілеспряімованої діяльносіті 

виступаюіть в якості складовоії частини пізнаваліьних потреб, регулято іра 

самої діяльносіті суб’єкта, беруть участь в оцінці останньоії, та надають 

можливосіті зворотноіго зв’язку і корекцій [60]. 

Емоційні цінності функціоніально й енергетиічно готують організм до 

поведінкіи та адекватніої її оцінки, при цьому емоції охоплюютіь весь 

організм, інтегруюічи все в єдину систему, тому організм безперерівно 



69 

залишаєтіься в фокусі оптимальіних життєвих функцій [60]; відтак ми 

вважаємо, що емоційну спрямоваіність доцільно віднести до внутрішніього 

базового рівня формуваніня прогностіичної компетенітності особистоісті, 

оскільки у виборі стратегіій поведінкіи та випереджіального конструюівання 

дій емоційна спрямоваіність відіграє роль «путівника», що відтворюіє 

необхідніий алгоритм руху [58]. 

Варто також зазначитіи, що емоційні спрямоваіності не можуть 

функціоніувати окремо без потреб, які надають певної цінності самому 

процесу діяльносіті [59]. Отже, є доцільниім говорити про емоційну 

спрямоваіність як особливу потребу особистоісті не лише в певних предметаіх 

чи видах діяльносіті, а й в способах досягненіня бажаних цілей, що є 

актуальніим при розгляді особливоістей прогностіичної компетенітності 

особистоісті. 

Тим не менш, для того щоб зрозумітіи характер ціннісниіх 

спрямоваіностей особистоісті, необхідніо проаналіізувати її внутрішніі 

утвореннія, в яких такі орієнтаціії чи передумоіви можуть бути закріплеіні. 

Отже, доцільно на рівні базових складовиіх внутрішніього аспекту 

прогностіичної компетенітності розглядаіти «особистісні риси як ментальніі 

структуріи, що відтворюіються за видимою поведінкіою й відповідіають за її 

узгодженіість» [70]. 

Особистісні особливоісті є внутрішнііми й глибинниіми 

характеріистиками індивіда. До особистіісних особливоістей відносятіь такі 

внутрішніі особливоісті, які є стабільніими (довготривалими) у часі та 

впливаютіь на всі інші характеріистики індивіда (мотиви, прагненнія, волю, 

особистіісну стійкістіь та особистіісну ідентичніість) [288]. 

Спираючись на погляди Б. Г. Ананьєва про те, що структур іа 

особистоісті будуєтьсія одночасніо за двома принципаіми: субординіарному 

(ієрархічному), при якому більш складнішіі та загальнііші властивоісті 

особистоісті підпорядіковують собі більш елементаірні та парціальіні, та 

координаіційному, при якому взаємодіія здійснюєіться на паритетніих засадах, 
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що допускаюіть певні ступені свободи для взаємозві’язку властивоістей, 

формуючи відносну автономіію кожної з них [3], ми вважаємо доцільниім 

розглядаіти основні особистіісні комплексіи в структур іі особистоісті, оскільки 

останні ґрунтуютіься на окремих характеріистиках темпераміенту й 

особистіісних якостях, та охоплюютіь тим самим широку сферу змінних 

внутрішніьої структур іи індивіда. 

Обраний нами підхід до визначеніня особливоістей прогностіичної 

компетенітності особистоісті спираєтьіся, у першу чергу, на аналіз 

виокремліених внутрішнііх складовиіх на базовому рівні. При цьому між 

окремими «структурними одиницяміи» особистоісті очікуєтьіся поява 

узгодженіих єдино спрямоваіних ознак при реалізаціії ризиковаіної поведінкіи. 

Лише у такому випадку прогностіичну компетенітність можна буде розглядаіти 

як форму особистіісного потенціаілу особистоісті в контекстіі ризику та 

адаптаціії. 

 

 

2.1.2. Обґрунтуівання виокремліення внутрішнііх процесуаільних складовиіх 

прогностіичної компетенітності особисто істі 

 

Відповідно до висунутоіго припущен іня про існуваннія в структур іі 

прогностіичної компетенітності особистоісті внутрішнііх процесуаільних 

складовиіх, доцільно розглянуіти їх в послідовіності – когнітивіні, 

темпораліьно-часові та вольові. 

До когнітивіних складовиіх слід віднести толерантіність до 

невизначіеності та особливоісті організаіції мисленевіого процесу, оскільки 

процес прогнозуівання розглядаіється в роботах Б. Ф. Ломова, Є. М. Суркова, 

Н. Є. Суміної як «процес досліджеіння», «аналіз», «сторона пізнаваліьної 

діяльносіті», тобто як цілісна пізнаваліьна діяльнісіть людини, що призводиіть 

до знання про майбутнє за певних умов, а саме: а) створеннія підстав 

прогнозуівання (знання закономіірностей, наукової теорії, систематіичне 
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досліджеіння та ін.), б) перетворіення підстав та їхнє співвідніесення з 

конкретніими даними про прогнозоіваний об’єкт (облік існуючої інформаціії, 

умови прояву закономіірностей і т. п.), в) форма отриманнія знань про 

майбутнє («поняття», «образ», «припущення», «дедукція» тощо). Причому, 

результаіт прогностіичної діяльносіті має власну специфікіу: відображіення 

майбутньіого з урахуваніням ймовірноісті його настання з різною часовою 

перспектіивою. Прогноз в цій системі виступає єднаючим фактором між 

оцінкою наявного стану об’єкта та організаіцією засобів й способів впливу на 

нього [171]. Саме в такій взаємозаілежності елементіів можна говорити про 

прогноз як основу для регулюваіння поведінкіи та діяльносіті. Спрямоваіність у 

майбутнє, опосередікованість минулим, регулюючіа функція – все це 

характеріистики мети як прогнозу, що забезпечіують свідому цілеспряімовану 

поведінкіу [125]. 

Ми поділяєміо тезу про те, що прояв прогностіичної компетенітності 

визначаєіться однією зі сторін пізнаваліьного процесу – мисленняім як процесу 

відображіення дійсностіі, вища форма пізнаваліьної та перетворіюючої 

активносіті індивіда. Мислення – це вершина пізнання, в його основу 

покладеніі минулі знання та процеси безперерівного поповненіня і актуалізіації 

нових знань, понять, уявлень тощо. Мислення дозволяє отримати знання про 

такі об’єкти, властивоісті й взаємовіідношення навколишінього світу, які не 

можуть бути безпосеріедньо сприйнятіі за допомогоію першої сигнальніої 

системи [57]. 

Мислення як складний процес має дві особливоісті: опосередікований 

характер, тобто, людина не може пізнати дійсністіь прямо, безпосеріедньо; 

вона пізнає її побічно, опосередіковано, одні властивоісті через інші, невідоме 

– через відоме. Мислення завжди спираєтьіся на дані чуттєвогіо досвіду – 

відчуття, сприйнятітя, уявлення – й на раніше набуті теоретичіні знання. 

Непряме пізнання є пізнання опосередіковане [43]. Друга особливіість – 

узагальніеність як основа пізнання дійсностіі, тому що всі властивоісті об’єктів 
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дійсностіі пов’язані одна з одною. Загальне існує і виявляєтіься лише в 

окремому, в конкретніому [106].  

Отже, при розгляді прогностіичної компетенітності не лише як 

властивоісті особистоісті, а й як процесу пізнання дійсностіі та побудови 

прогнозу на майбутнє варто виокремліювати стильові та типологіічні 

особливоісті мислення. 

Стильові особливоісті мислення визначаюіться тим, яким чином людина 

збирає інформаціію, у той час як типологіічні особливоісті відображіають 

індивідуіальний спосіб перетворіення та обробки інформаціії, що визначає 

провідниій стиль діяльносіті, схильносіті, інтереси й професійіну спрямоваіність 

людини. 

На думку низки науковціів (Л. С. Виготськіого, Н. С. Лейтеса, 

С. Д. Максименіка, Ж. Піаже) прогностіична компетенітність є мисленевіою 

активнісітю, орієнтовіана на випереджіальне відображіення («моделювання») 

майбутньіого, що дозволяє пізнаватіи невідоме. 

Згідно із поглядаміи Г. В. Гуменюк на вивчення психологіічних 

особливоістей антиципаіції в процесі розв’язання мисленевіих завдань, 

антиципаіція здійснюєіться як мисленевіий пошук, на основі чого досягаєтіься 

знаходжеіння, розпізнаіння та мисленевіий вибір ймовірно потрібниіх ознак 

об’єкта (ситуації) як орієнтиріів, що сукупно утворюютіь пошукуваіний образ-

результат [51]. Зокрема, вчена зазначає, що мисленевіий пошук здійснюєіться 

завдяки створеннію планів, стратегіій та гіпотез, формулювіання яких 

окреслює зону пошуку та виявляє істотні простороіво-часові відношеніня за 

рахунок вибору ознак-орієнтирів, що набуваютіь нової якості, складаючіи 

основу модельовіаного образу прогностіичної компетенітності [51].  

Наше досліджеіння дозволяє розглядаіти мислення в структур іі 

прогностіичної компетенітності як процес, в якому функціоніують 

усвідомліювані образні та логічні компоненіти. 

Ми спираємоіся на досліджеіння Н. В. Гуменюк, Л. Л. Гурова, 

О. К. Тихомироіва, які акцентуюіть увагу на способі збору інформаціії як 
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опори при моделюваінні первинноіго образу прогностіичної спроможніості, що 

відбуваєіться через прискореіне знаходжеіння та симультаінне об’єднання 

інформатіивних ознак різних модальноістей в мисленевіому пошуку. На основі 

такого пошуку формуєтьіся гіпотетиічне судження, що задає напрям 

мисленевіим діям. Зона пошуку звужуєтьіся, конкретиізується і на зміну 

інтуїтивіним мисленевіим діям розгортаіються усвідомліені, що контролюіються 

свідомісітю [51]. 

Спосіб перетворіення та обробки інформаціії орієнтовіаний на 

послідовіну організаіцію й логічне обґрунтуівання інформатіивного комплексіу, 

який через неусвідоімлені мисленевіі дії став фактом свідомосіті [176]. 

Результаітом усвідомліеної мисленевіої роботи є моделюваіння вторинноіго 

образу прогностіичної спроможніості як більш диференціійованого та 

обґрунтоіваного результаіту. За умови відповідіності умов й мети завданню, дія 

прогностіичної спроможніості завершуєіться; в протилежіному варіанті, аналіз 

продовжуіється до знаходжеіння адекватніого образу пошукуваіного результаіту 

[64]. 

Отже, доцільно розглядаіти особливоісті організаіції й розгортаіння 

мисленевіих задач як внутрішнііх процесуаільних складовиіх прогностіичної 

компетенітності. 

Наступним важливим елементоім структур іи прогностіичної 

компетенітності є толерантіність особистоісті до невизначіеності.  

Є. Френкельі-Брунсвік, вивчаючи означениій феномен, розглядаіла його 

крізь призму когнітивіного стилю індивіда та його суб’єктивного сприйнятітя 

двозначніої стимуляціії [85]. Г. Оллпорт зазначав, що саме поняття 

«толерантність» психологіічно є протилежіністю забобонаім, оскільки перші 

знання про толерантіність були отримані в досліджеіннях упереджеіності [85]. 

Зарубіжні вчені в широкому розумінніі визначаліи «толерантність до 

невизначіеності» як здатністіь людини приймати конфлікт й напруженіня, які 

виникаютіь в ситуації подвійноісті, а також протистоіяти суперечліивій 
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інформаціії, приймати невідоме та при цьому не відчуватіи дискомфоірт перед 

невизначіеністю [239; 225]. 

Вітчизняні вчені наголошуіють на тому, що «толерантність до 

невизначіеності» є інтеграліьною особистіісною властивіістю, яка може мати 

схожість з поняттям психологіічної стійкостіі, системою особистіісних й 

групових цінностеій, а також особистіісних установоік [172; 84]. 

На думку М. М. Юртаєвої (2011), психологіічна сутність толерантіності 

до невизначіеності розкриваіє феномен аттитюда, що експлікоіваний 

об’єктивністю оцінок й суджень, когнітивіної та поведінкіової гнучкостіі [209]. 

Тому в даний час толерантіність до невизначіеності представілена двома 

термінаміи – толерантіність до неясностіі, багатозніачності стимулів, складносіті 

інтерпреітації (tolerance for ambiguitіy), та толерантіність до непевносіті при 

недостатіній інформовіаності (tolerance for uncertaiіnty) [233; 238]. 

Толерантність до невизначіеності розглядаіється як вибір з декількоіх 

альтернаітив, що пов’язаний з невпевнеіністю та ризиком. Як зазначаюіть 

Т. В. Корніловіа (2003) та О. В. Степаносіова (2004), толерантіність до 

невизначіеності – це одна з підстав суб’єктного вибору, яка може проявлятіися 

у реалізаціії інтелектіуально-особистісного зусилля по зниженню сприйнятіої 

невизначіеності та підвищеніню готовносіті суб’єкта до ризиковаіних дій, 

«суб’єктивна ціна» яких буде визначатіися відповідіно до системи 

особистіісних цінностеій, смислів та спрямоваіностей [88; 241]. Оскільки 

схильнісіть й готовнісіть до ризику розглядаіються як характеріистики 

особистоісті, що проявляюіться в неоднозніачних ситуаціяіх та мають вплив на 

успішнісіть реалізаціії діяльносіті, то їхній розгляд в структур іі прогностіичної 

компетенітності надасть змогу розширитіи погляди на прояви та формуваніня 

останньоії у осіб з різним рівнем схильносіті до ризиковаіної поведінкіи. 

Темпорально-часові особливоісті особистоісті представілені в нашому 

досліджеінні часовою перспектіивою, тобто поглядом на своє життя з точки 

зору того чи іншого часу: минулого, теперішніього або майбутньіого, а також 

баченням їх взаємозві’язків (К. Левін, Ж. Нюттен, J. Goldberg, C. Maslach, 
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B. S. Gorman, A. E. Wessman, J. Hornick, D. Zakay, J.C. Lennings, R.E. Ornstein, 

L. Tysk) [271; 279]. 

Часова перспектіива як психологіічний феномен в його різноманіітних 

формах має універсаільне значення для всіх сторін діяльносіті людини [225; 

235]. Для індивіда типовим є не тільки відображіення теперішніього та 

збереженіня минулого, але й активне оволодініня перспектіивою майбутньіого, 

оскільки діяльнісіть людини має цілеспряімований характер, що виступає на її 

початку у свідомосіті суб’єкта як уявлення про очікуваніі результаіти, майбутні 

зміни навколишінього оточення чи результаіти власних дій. Всі ці образи 

майбутньіого ґрунтуютіься на минулому досвіді та носять ймовірніісний 

характер. Саме прогноз є проміжноію ланкою між оцінкою актуальніого стану 

об’єкту та організаіцією засобів й способів впливу на нього. Така 

взаємозаілежність елементіів призводиіть до розуміннія прогнозу як основи 

регулюваіння поведінкіи та активносіті індивіда. Спрямоваіність в майбутнє, 

яка опосередікована минулим, забезпечіує свідому цілеспряімовану діяльнісіть 

особистоісті. 

Досліджуючи часову перспектіиву, Ж. Нюттен наголошуіє на існуванніі в 

структуріі даного явища двох аспектів – змісту подій майбутньіого/минулого 

та загальниіх часових явлень [170]. 

Б. Горман та А. Вессман (В. Gorman, А. Wessman, 1977) розглядаіють 

часову перспектіиву як інтеграліьну частину суб’єктивного (особистісного) 

досвіду «прожитого часу». За такою точкою зору, часова перспектіива є 

індивідуіальним ставленніям до минулого, теперішніього й майбутньіого: час і 

його характеріистики розглядаіються не як об’єктивні стимули, які існують 

окремо від людини, а як психологіічні концепти, що самостійіно 

конструюіються та реконстріуюються особистіістю (Block, 1990). Одне з 

найбільш широких визначеніь часової перспектіиви пропонуюіть Дж. Хорнік й 

Д. Закай (J. Hornik, D. Zakay, 1996): «відносне домінуваіння минулого, 

майбутньіого або теперішніього в думках людини» [225]. 
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К. Левін (1951) розглядаів часову перспектіиву як сукупнісіть бачень 

індивіда про власне психологіічне майбутнє чи минуле у даному 

теперішніьому. На його думку, когнітивіна діяльнісіть та емоції з приводу 

минулого чи майбутньіого можуть впливати на дії, емоції, прагненнія, 

когнітивіну діяльнісіть індивіда не лише в теперішніьому, але також у 

майбутньіому [170]. 

Ф. Зімбардо з колегами стверджуіють, що «часова перспектіива – це 

основний аспект при побудові психологіічного часу», який виникає з 

когнітивіних процесів; він розділяє життєвий досвід людини на тимчасовіі 

межі минулого, теперішніього та майбутньіого – при цьому часова 

перспектіива виступає оціночниім компоненітом роздумів людини стосовно 

минулого, теперішніього та майбутньіого [287]. Часова перспектіива 

розглядаіється ним як вираженнія власної системи особистіісних смислів, яка 

дозволяє створити узгодженіу координаіту для життя [162]. 

К. Кео (1999) із співавтоірами припускаіють, що часова перспектіива 

базуєтьсія на несвідоміу процесі, що відбуваєіться у скроневиіх відділах 

головногіо мозку, та який включає безперерівний потік соціальніих та 

особистіісних подій; його мета полягає у забезпечіенні порядку, узгодженіості 

та віднайдеінні сенсу. 

Н. М. Савлаковіа стверджуіє, що часова перспектіива виконує 

інтеграліьну функцію у відображіенні людиною власного минулого, 

теперішніього та майбутньіого в нерозривіному їх взаємозві’язку, а тому 

доречно говорити про наявністіь в структуріі часової перспектіиви 

когнітивіного, мотиваціійного та афективніого компоненітів [162]. 

Дослідження часової перспектіиви в основноміу фокусуютіься на 

орієнтаціії в майбутнє, яка описуєтьіся як «поглинутість» подіями 

майбутньіого [275; 286]. Звідси постають декілька аспектів розгляду 

орієнтаціії на майбутнє: по-перше, тривалісіть охоплюваіного особистіістю 

проміжку часу (на скільки місяців або років вперед люди планують, 

прогнозуіють своє майбутнєі) (J. Nurmi, 1989; L. Pulkkineіn, A. Ronka, 1994). 
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По-друге, якою загалом є часова орієнтаціія (A. Gonzales, P. G. Zimbardo, 

1985; P. G. Zimbardo, J. N. Boyd, 1999) та якими є зміст і деталізаіція уявних 

майбутні іх подій (R. W. Schmidt, H. Lamm, G. Trommsdoіrff, 1978). По-третє, 

розрізняіють міру, в якій індивід очікує оволодітіи впливом і контролеім над 

своїм майбутніім [235]. 

Важливо зазначитіи вплив часової перспектіиви на поведінкіу 

особистоісті, зокрема її ризиковаіні прояви, оскільки людина кодує, зберігає та 

відтворюіє минулий досвід й при цьому формує очікуваніня, цілі стосовно 

уявних сценаріїів поведінкіи чи ситуацій [227; 219; 222]. В підтримкіу такої 

думки, Дж. Натін та В. Ленс (1985) стверджуіють, що сприйнятітя людиною 

минулих й майбутнііх подій має глибинниій потенціаіл впливу на актуальніу 

поведінкіу. 

В досліджеінні Ф. Зімбардо, К. Кео та Дж. Бойд (1997) було 

встановліено, що часова перспектіива є основним предикто іром ризиковаіної 

поведінкіи (на прикладі схильносіті до ризиковаіного водіння автомобііля) 

[286]. Існує низка досліджеінь, в яких наголошуіється на домінуючіій ролі 

часової перспектіиви в процесі саморегуіляції та задоволеіності життям, а саме: 

взаємозві’язок часової перспектіиви з плануваніням й спрямоваіною 

поведінкіою (V. Corral-Verdugo, B. Fraijo-Sing & J. Q. Pinheiro, 2003), з 

процесом побудови цілей на майбутнє (T. L. Milfont & V. V. Gouveia, 2006), 

емоційноію стабільніістю (J. Goldberg & C. Maslach, 1996), сталістю поведінкіи 

(sustainable behaviorі) особистоісті, самоповаігою тощо [240; 234; 246]. 

О. Сеник (2016), досліджуючи індивідуальні уявлення по часову 

перспективу, зазнаачє, що «… уявлення про часову перспективу залежать від 

параметрів актуальної життєвої ситуації, яка є постійно змінною. Відтак, 

незважаючи на те, що уявлення про часову перспективу можуть набувати 

властивостей відносно стабільних диспозиційних характеристик, 

сформованих в результаті соціалізації особистості в певних умовах, вони 

також зазнають постійних змін під впливом актуальної життєвої ситуації. 

Таким чином, уявлення про часову перспективу постають як динамічне 
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утворення, яке має соціально-психологічну природу: його основи 

закладаються в ранньому дитинстві в результаті взаємодії дитини з батьками 

(чи особами, що їх заміняли), і в подальшому в ході взаємодії особистості із 

соціальним середовищем зазнають постійних змін впродовж цілого її життя». 

Проте, незважаючи на соціально-психологічну природу часової 

перспективи, дослідники (Stolarski M., 2013; N. Fieulaine, 2015) наголошують 

на важливій ролі індивідуально-психологічних властивостей у її формуванні, 

а саме: нейротизм, самоконтроль та екстраверсія значно впливають на 

формування індивідуальних часової перспективи. 

Водночас, в роботах Ф. Зімбардо та Дж. Бойда часова перспектива 

визначається як «неперервний потік особистого та соціального досвіду, що 

розподіляється часовими категоріями, які допомагають впорядковувати, 

узгоджувати і надавати сенс життєвим подіям». 

В. Ленс та Т. Ґісме (1994; 2010) вважали, що часова перспектива є 

особистісною рисою та має подвійне мотиваційне значення: по-перше, є 

результатом мотиваційної цільової установки, а, по-друге, впливає на 

досягнення поставленої цілі, підсилюючи мотиваційну цільову установку. 

Вчені зосереджують основну увагу на дослідженні перспективи майбутнього, 

зазначають, що основне значення майбутньої часової перспективи 

виявляється у передбаченні функціональних зв’язків між актуальним 

теперішнім і майбутніми бажаними подіями.  

Згідно з досліджеіннями низки науковціів [211; 219; 261; 279; 218; 262; 

242; 278], часова перспектіива може стати відносно незалежніою, автономніою 

характеріистикою особистоісті серед інших її властивоістей, а її взаємозві’язок 

з останніміи має нелінійніий, багатоміірний, опосередікований характер; тому 

можна вважати, що дана особистіісна особливіість є психологіічно 

неодноріідним феноменоім, який має вплив на адаптаціію та регуляціію 

поведінкіи індивіда. 

Виходячи із висвітлеіних вище теоретичіних даних, важливим є розгляд 

саме особливоістей прояву часової перспектіиви особистоісті, оскільки це 
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розширитіь уявлення про шляхи розвитку та формуваніня прогностіичної 

компетенітності особистоісті в процесі її життєдіяільності в соціальніому 

середовиіщі. 

Останнім компоненітом внутрішнііх процесуаільних складовиіх є вольові 

особливоісті особистоісті. На думку Р. В. Павелківіа (2009), воля - це свідоме 

регулюваіння людиною своєї поведінкіи й діяльносіті, що виявляєтіься у вмінні 

долати внутрішніі та зовнішні труднощі під час здійсненіня цілеспряімованих 

дій та вчинків. Воля є одним з найважлиівіших компоненітів структур іи 

особистоісті. Як й особистіість загалом, воля носить інтегратіивний характер, 

тобто тісно пов’язана з усіма психічниіми сферами, накладає відбиток на 

функціоніування мислення людини, її сприйнятітя, емоції, установкіи, 

самооцініку та, відповідіно, й прогностіичну компетенітність [136]. 

Вольова регуляція особистоісті набуває системноісті через прояви волі в 

окремих вчинках й діях протягом життя. Вольові якості формуютьіся 

поступовіо, стають рисами характеріу та невід’ємною ознакою особистоісті, 

виявом її індивідуіальності і, таким чином, можуть визначатіи її 

життєдіяільність та поведінкіову активнісіть [63]. Вольова регуляція необхідна 

для того, щоб протягом тривалого часу утримувати в полі свідомості об’єкт, 

над яким міркує людина, підтримувати сконцентровану на ньому увагу 

[Н. В. Ліфарєва, 2003]. Функцією вольової регуляції є підвищення 

ефективності діяльності, а вольова дія постає як свідома, цілеспрямована дія 

людини щодо подолання зовнішніх і внутрішніх перешкод за допомогою 

вольових зусиль [там само]. На особистісному рівні воля виявляється в таких 

властивостях – сила волі, енергійність, наполегливість, витримка, – які 

можна розглядати як первинні, або базові, вольові якості особистості, що 

визначають поведінку та характеризується вище описаними властивостями 

[там само]. Джерело вольових дій завжди так чи інакше пов’язані з 

актуальними потребами людини. Спираючись на них, вона надає свідомого 

змісту довільним вчинкам [Ж. Годфруа, 1992]. Вольова регуляція може 

включитися в діяльність на будь-якому етапі її здійснення [Р. С. Немов, 
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1996], а тому, говорячи про побудову прогнозу на майбутнє, з метою 

включення останньої в свідому поведінку особи, вольові якості виступають її 

провідними процесуальними особливостями.  

При цьому, вольові якості варто розгляда іти як властиво істі, що 

сформува ілись в процесі особисті існого зростанн ія особисто істі й 

проявляю іться в конкретн іих специфіч іних ситуація іх, що обумовле іні 

характер іом подолано ії життєвої труднощі [191]. Отже, вольові якості – це 

відносно стійкі, незалежн іі від конкретн іої ситуації психічні утворенн ія, що 

засвідчуіють досягнут іий особисті істю рівень свідомої саморегу іляції 

поведінк іи, її влади над собою [63]. Вольові якості є стійкими диспозиц ііями 

особисто істі, які визначаю іть її схильніс іть проявлят іи вольові зусилля; вони 

специфіч іні по відношен іню до певних умов діяльнос іті. Кожна людина має 

свій індивідуіальний набір вольових якостей, від яких залежать не тільки її 

окремі дії, а й вчинки [203]. 

Є. П. Ільїн розділяє ситуатив іні вияви волі та вольові якості 

особисто істі. Перші виникают іь як природна реакція психіки на певні 

ситуації, коли індивід змушений через зовнішні причини виявляти свою 

волю; другі – це відносно стійкі стани, що активізуіються і виявляют іься в 

більшост іі однотипн іих ситуацій [63]. 

Варто наголоси іти, що в нашому дослідже інні диференц ііюються 

поняття емоційно ії спрямова іності та волі, хоча більшіст іь вчених схильні 

об’єднувати їх в єдину сферу особисто істі. Спираючи ісь на погляди 

Є. П. Ільїна (2012) стосовно вольової регуляці ії як сили, що 

використ іовується, коли емоції дезорган іізують діяльніс іть індивіда, ми 

вважаємо, що емоційні стани стимулюю іть діяльніс іть людини, а вольові 

якості є певними «компенсаторами» таких станів. 

На думку П. О. Рудика (1976), суб’єктивні труднощі при вольовом іу 

регулюва інні поведінк іи пов’язані із подоланн іям негативн іих емоційни іх 

станів. 
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В. К. Калін (1983) вважав, що функція емоцій полягає у мобіліза іції 

усіх систем організм іу, а вольові якості є вибірков іою мобіліза іцією 

психофіз іичних можливос ітей особисто істі. Саме такий розподіл регуляці ії 

активнос іті індивіда на емоційну та вольову може свідчити про їхню 

нерозрив іну взаємоді ію та взаємовп ілив на прояв різних форм поведінк іи 

людини; емоційна та вольова регуляці ії можуть співпада іти за спрямова іністю 

або, навпаки, створюва іти конкурен ітні домінант іи поведінк іи індивіда [там 

само]. 

Дослідження когнітив іних, вольових та темпорал іьно-часових 

особливо істей, що забезпеч іують регуляці ію поведінк іи і психічно ії активнос іті 

загалом, на виокремл іеному нами процесуа ільному рівні дозволит іь 

відповіс іти на запитанн ія, чому одні індивіди виявляют іь ризикова іну 

поведінк іу, у той час як інші надають перевагу безпечні ій помірков іаній 

поведінц іі, а головне – як на основі виділени іх особисті існих особливо істей 

можливо прогнозуівати розвиток і прояв прогност іичної компетен ітності 

особисто істі. 

 

 

2.1.3. Соціальніа адаптивніість як гіпотетиічний зовнішніій аспект вияву 

внутрішнііх складовиіх прогностіичної компетенітності особистоісті 

 

Згідно припущен іня, що було обґрунто іване у п. 2.1.2, соціальн іу 

адаптивн іість ми обрали як один з найважли івіших показник іів 

сформова іності й прояву прогност іичної компетен ітності. Правомір іність 

такого підходу спробуєм іо обґрунтуівати, проаналі ізувавши основні складові 

феномену адаптивн іості. Як стверджуіють автори концепці ії адаптаці ійних 

властиво істей особисто істі (L. Rademach іer, А. Бандура, В. Д. Менделев іич, 

Л. І. Анцифєро іва, Л. О. Регуш, Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава, 

О. П. Санніков іа), зміст цього феномену розкрива іється через здатніст іь 

людини швидко та ефективн іо знизити дію несприят іливих факторів 
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оточуючо іго середови іща. Проте, в сучасних дослідже іннях існує певна 

диференц ііація близьких понять: адаптивн іість як здатніст іь до адаптаці ії, та 

адаптаці ійні можливос іті як властиво істі, що забезпеч іують дану 

спроможн іість [214; 119; 92]. 

А. Г. Маклаков (2001) зазначає, що найбільш значущим іи для регуляці ії 

психічно ії діяльнос іті й процесу адаптаці ії є особисті існі особливо істі, які 

зумовлюю іть ширину діапазон іу факторів зовнішнь іого середови іща, до яких 

організм може пристосуіватись. В. І. Гарбузов виокремл іює чинники, які 

полегшую іть чи утруднюю іть адаптаці ію індивіда до реальнос іті, серед 

основних – орієнтац іії, вибір, цінності, мета (як образ майбутнь іого) [47]. 

Таким чином, ми отримуєм іо теоретич іне підтверд іження того, що наявніст іь 

прогнозу сприяє адаптивн іості індивіда до навколиш інього середови іща, але, 

щоб бути суб’єктом власного життєвог іо шляху і особисті існого 

саморозв іитку, йому необхідн іо проявлят іи активніс іть, яка містить в собі 

компонен іти небезпек іи, невизнач іеності, ініціати івності й відповід іальності, 

виявляти здатніст іь виходу за межі ситуації як джерело нової діяльнос іті та 

нових форм поведінк іи [145; 78]. 

І. Ф. Аршава зазначає, що провідне положенн ія в ієрархії психічно ії 

адаптаці ії належить підсисте імам, які забезпеч іують пошук, сприйнят ітя й 

переробк іу інформац іії, а також емоційне реагуван іня на неї, що обумовлю іє, 

зокрема, «особистісне» ставленн ія до нової інформац іії та є найбільш 

інтегров іаною формою активнос іті в діяльнос іті й соціальн іо-психологічних 

контакта іх [12; 214; 215]. 

Спираючись на сучасні дослідже іння чинників адаптивн іості, 

О. В. Кузнєцов іа (2005) наголошуіє, що адаптивн іість є властиві істю 

особисто істі (багаторівневим, інтеграл іьним психічни ім утворенн іям), що 

виявляєт іься у здатност іі до внутрішн ііх (психологічних) і зовнішні іх 

(поведінкових) перетвор іень, перебудо ів, які спрямова іні на збережен іня 

рівноваж іливих взаємин особисто істі із мікро- і макросоц ііальним 

середови іщем [164]. Вчена, спираючи ісь на системни ій та диференц іійно-
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психологічний принципи в психолог іії, які мають свою реалізац іію в 

континуа ільно-ієрархічному підході до дослідже іння структур іи особисто істі 

та її властиво істей, виокремл іює структур іу адаптивн іості, що включає 

формальн іо-динамічний, змістовн іо-особистісний та соціальн іо-імперативний 

рівні [там само]. Формальн іо-динамічні та якісні показник іи адаптивн іості 

розгляда іються як основні, базисні. Компонен ітний склад цих показник іів 

представ ілений такими параметр іами: широта охопленн ія сигналів соціуму; 

легкість їх розпізна івання і ієрархіз іації; точність орієнтац іії в соціальн іих 

очікуван інях (когнітивний компонен іт); стійкіст іь емоційно іго пережива іння; 

готовніс іть змінюват іися (емоційно-мотиваційний компонен іт); готовніс іть до 

здійснен іня конструк ітивних дій, що спрямова іні на подоланн ія невдач; 

готовніс іть до вчинення дій, що спрямова іні на досягнен іня мети 

(поведінковий компонен іт) [163]. 

Тобто, адаптивн іість особисто істі включає в себе процеси, які властиві 

природни ім саморегуільованим системам, з метою свідомог іо регулюва іння 

психічно іго життя [163] та характер іизується відповід іністю результа іту 

діяльнос іті індивіда прийняті ій ним меті; відтак можна говорити про 

надситуа ітивність в широкому сенсі [119]. Формуван іня адаптивн іості, 

зокрема соціальн іої, сприяє узгоджен іню ціннісни іх сфер особисто істі та 

суспільс ітва, що робить можливим їхнє збагачен іня, конкрети ізацію, 

вдоскона ілення [80].  

Визначаючи адаптивн іість як «властивість особисто істі, її здатніст іь до 

внутрішн ііх (психологічних) й зовнішні іх (поведінкових) перетвор іень, 

перебудо ів, що спрямова іні на збережен іня рівноваж іливих взаємин 

особисто істі з мікро- та макросоц ііальним середови іщем, саму таку здатніст іь 

до відновле іння цих взаємин при коливанн ія та зміни характер іистик 

соціальн іого середови іща», О. В. Кузнєцов іа розгляда іє вплив 

психобіо іграфічних кореляті ів крізь призму здатност іі прогнозуівати та 

вибудовуівати перспект іиву майбутнь іого з демонстр іацією активної позиції в 

осмислен іні свого буття та соціальн іої активнос іті [92]. 
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Н. П. Ничипоре інко наголошуіє, що адаптивн іі здібност іі особисто істі у 

розвитку її суб’єктності виявляют іься саме крізь сформова іність та зрілість 

прогност іичної компетен ітності, зокрема її адаптивн іої функції, що полягає в 

конструю іванні оптималь іної для майбутнь іої ситуації поведінк іи; отже, 

можливо розгляда іти дану властиві ість людини як певний різновид 

випередж іаючої копінг-поведінки [127]. У той же час, якщо дана особливі ість 

не в змозі забезпеч іити адаптаці ійні процеси на рівні психічно іго 

відображ іення, то особисті ість буде намагати іся знайти найбільш доступні 

форми поведінк іи, зокрема, ризикова іні. 

Отже, адаптивн іість як стійка властиві ість особисто істі може визначат іи 

динаміку, якість, зміст та результа ітивність всього адаптаці ійного процесу 

індивіда [265]. Відтак забезпеч іення адаптивн іістю орієнтац іії і 

пристосуівання до середови іща відтворю іє логіку нашого дослідже іння, в 

якому адаптивн іість розгляда іється як зовнішні ій вияв внутрішн ііх складови іх 

в структур іі прогност іичної компетен ітності. 

Аналіз наукової літерату іри з проблеми дозволив виокреми іти 

комплекс властиво істей особисто істі, які є гіпотети ічно пов’язаними із 

прогност іичною компетен ітністю; вони представ ілені, з одного боку, 

системою особисті існих характер іистик, включаюч іи, зокрема, глибинні 

особливо істі особисто істі, а з іншого боку – широким спектром 

характер іистик, що набувают іься особисті істю в процесі життєдія ільності. 

Наша робота базувала іся на принципа іх системно істі та єдності 

зовнішнь іого і внутрішн іього, а також на континуа ільно-ієрархічному і 

структурному підходах до дослідже іння структур іи особисто істі та її 

властиво істей, було обгурнтовано та визначено структуру прогностичної 

компетентності особистості у контексті ризику. Прогност іична 

компетен ітність як рівневе психолог іічне утворенн ія особисто істі при різних 

рівнях схильнос іті до ризикова іної поведінк іи, включає в себе внутрішн іій 

(базовий та процесуа ільний рівні і) і зовнішні ій аспекти. 
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Конструкт єдності внутрішн ііх та зовнішні іх складови іх прогност іичної 

компетентності можна побачити на рис. 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Гіпотетиічний конструкіт взаємодіії внутрішніього та зовнішньіого в 

структур іі прогностіичної компетенітності особистоісті 

 

вибір зазначеніих складовиіх зумовленіий тим, що вони 

системоуітворюючим чином впливаютіь на структуріу властивоістей 

особистоісті, беруть участь не лише при побудові прогнозу та формуваніні 

очікуваніого майбутньіого, а й в регуляціії діяльносіті в якості запоруки 

успішносіті останньо ії, надаючи при цьому особистоісті можливісіть 

адаптуваітися до навколишінього середовиіща.  

 

 

2.2. Обґрунтуівання вибору методичніого забезпечіення емпіричніого 

досліджеіння особливо істей прогностіичної компетенітності осіб з різними 

рівнями схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

 

У світлі вищезазніаченого для діагностіики рівня сформоваіності 

прогностіичної компетенітності особистоісті як вірогідніого чинника прояву її 

схильносіті до ризику та підтвердіження наявностіі зв’язку між стійкими 

рисами особистоісті, що створюютіь сприятлиіві умови для безпечноії і 

помірковіаної поведінкіи індивіда, було підібраніо комплекс методичніих 

засобів. 
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1. Для оцінки рівня схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

застосовіано декілька опитуваліьників, а саме: Методика діагностіики 

схильносіті до ризику А. Г. Шмельова; Тест-опитувальник якісних показникіів 

схильносіті до ризику О. П. Санніковіої – С. В. Бикової (2008); Методика 

виявленнія поведінкіових орієнтаціій при ризиковаіній поведінціі «Самооцінка 

схильносіті до екстремаільно-ризикованої поведінкіи» М. Цукерманіа (переклад 

Є. П. Ільїна, 2012). 

Методика діагностіики схильносіті до ризику А.Г. Шмельова. Автор 

розглядаіє схильнісіть до ризику як рису характеріу, що має важливе значення 

для психічноіго прогнозуівання процесів ухваленнія рішення в ситуації 

невизначіеності [138]. Виходячи з висунутиіх нами припущеніь, потрібно було 

з’ясувати показник схильносіті до ризику як особистіісної риси, при цьому, як 

ми вважаємо, чим більша величина показникіа, тим більшою є міра 

схильносіті індивіда до ризику. 

Тест-опитувальник якісних показникіів схильносіті до ризику 

О. П. Санніковіої – С. В. Бикової. Дослідниіцею С. В. Биковою у співавтоірстві 

із науковим керівник іом О. П. Санніковіою було визначеніо, що схильнісіть до 

ризику є багаторіівневою інтеграліьною властивіістю особистоісті, структур іа 

якої складаєтіься з формальніо-динамічних, якісних та змістовиіх 

характеріистик [165; 26]. 

Даний опитуваліьник визначає якісні показникіи схильносіті особистоісті 

до ризику, до яких відноситіься когнітивіний, емоційниій, конативніий та 

контрольіно-регулюючий компоненіти [26]. Емоційниій компоненіт є мірою 

насиченоісті, сили емоційниіх переживаінь, що пов’язані із ризиком. 

Когнітивіний компоненіт – це наявністіь, а не зміст, думок, що пов’язані із 

ризиком, тобто такі розумові характеріистики схильної до ризику людини, за 

допомогоію яких вона може в нейтральіній ситуації знайти можливісіть для 

міркуваніь про ризик. Дійовий, поведінкіовий компоненіт є зовнішніім проявом 

схильносіті до ризику як особистіісної риси, не лише у висловлюіваннях або 

діях в ризиковіій поведінціі, а й в емоційніій експресіії. Контрольіно-



87 

регулятивний компоненіт схильносіті до ризику є проявом психічноії 

активносіті, що спрямоваіна на самоконтіроль та саморегуіляцію,– це 

характеріистика схильносіті суб’єкта до оцінки та контролю власних 

«ризикових» переживаінь, думок, дій або вчинків [там само]. 

Виходячи з висунутиіх нами припущеніь, важливиміи показникіами були 

сумарний показник схильносіті до ризику як риси особистоісті, а також 

значення кожного з параметріів в особистіісній структур іі схильносіті до 

ризику, що може відображіати своєрідніість та виявляти особливоісті вибору 

стратегіій й способів поведінкіи особистоісті в різних ситуаціяіх. 

Методика виявленнія поведінкіових орієнтаціій при ризиковаіній 

поведінціі «Самооцінка схильносіті до екстремаільно-ризикованої 

поведінкіи» М. Цукерманіа (переклад Є. П. Ільїна, 2012). Опитуваліьник 

дозволяє виявити поведінкіові орієнтаціії у ризиковаіній поведінціі, сумарний 

показник при цьому не підраховіується. В його основі – погляди 

М. Цукерманіа стосовно існуваннія в особистіісній структуріі такої риси, як 

пошук нових відчуттіів, що базуєтьсія на урахуваніні біологічіних, 

порівняліьних, експериміентальних та інших підходів до вивчення особистоісті 

[288]. Пошук нових відчуттіів може розглядаітися як особистіісна риса, що 

виражаєтіься на поведінкіовому рівні у формі генераліізованої тенденціії до 

пошуку раніше невідомиіх, різноманіітних інтенсивіних відчуттіів і 

переживаінь, прагненнія до фізичногіо ризику заради чуттєво-емоційного 

досвіду [220]. Саме ця риса покладеніа в основу такого різновидіу схильносіті 

особистоісті до ризику, як «ризик заради досвіду» (М. Цукерман, 1994). 

Вченим було виділено чотири шкали, які є еквівалеінтами чотирьох 

поведінкіових орієнтаціій. Перша шкала – фактор хвилюючоіго піднесеніня і 

пошуку пригод, або намір і бажання брати участь у фізичних видах 

активносіті, які пов’язані з незвичниіми відчуттяіми, новим досвідом. Друга 

шкала – пошук нового досвіду, як сенсорноіго, так й когнітивіного, що 

виявляєтіься у нетерпиміості до одноманіітності. Третім фактором є 



88 

дезінгібііція – пошук збудженнія через подоланнія бар’єру у пошуку нових 

вражень. Четвертиій фактор – неадаптиівне прагненнія до труднощіів [150].  

2. Для вивчення прогностіичної компетенітності особистоісті нами 

обрано Методику діагностіики рівня антиципаіційної спроможніості 

В. Д. Менделевіича (1996) та Опитуваліьник рівня здатностіі до прогнозуівання 

Л. О. Регуш (2003). 

Методика діагност іики рівня антиципаіційної спроможніості 

В. Д. Менделевіича. Опитуваліьник дає змогу визначитіи міру існуваннія в 

особистоісті трьох видів прогнозуівання (особистісно-ситуативної, 

простороівої та часової компетенітності) та сумарної антиципаіційної 

спроможніості [1]. Здібністіь людини до передбачіення структуріи майбутньіого 

(в межах антиципаіційної теорії В. Д. Менделевіича) носить назву 

антиципаіційної спроможніості; в подальшоіму в роботах Н. П. Ничипореінко 

знайшло місце і семантичіно близьке поняття – прогностіична компетенітність.  

В структур іі антиципаіційних здібностіей вчений виокремиів три 

елемента, які є видами прогнозуівання: особистіісно-ситуативне, простороіве 

та часове [111]. Особистіісно-ситуативна компетенітність є типом 

прогнозуівання, що пов’язаний зі здібністію передбачіати різні варіанти 

розвитку подій й підготувіатися до них. Результаіти за даною шкалою в 

залежносіті від кількостіі балів можна оцінюватіи як «моноваріантне», чи 

«поліваріантне» особистіісно-ситуативне прогнозуівання. Простороіва 

компетенітність забезпечіує моторне передналіаштування (можливість 

змінюватіи рухи тіла в певному напрямкуі), орієнтаціію в просторі. Поняття 

«просторове прогнозуівання» є семантичіно близьким терміну «сенсомоторне 

прогнозуівання», і тому результаіти за шкалою оцінюютьіся як «моторна 

спритнісіть», чи «моторна незграбніість». Прогнозуівання часу відображіає 

здібністіь до розподіліу й адекватніому плануваніню свого часу. Результаіти за 

даною шкалою в залежносіті від кількостіі балів можна оцінюватіи як 

«хроноритмологічну спроможніість», чи «хроноритмологічну 

неспромоіжність» [1]. Важливим був не лише загальниій показник рівня 
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прогностіичної компетенітності особистоісті, а й рівень сформоваіності 

кожного з трьох видів прогнозуівання в реалізаціії ризиковаіної поведінкіи. 

Опитувальник рівня здатност іі до прогнозуівання Л. О. Регуш. 

Методика діагностіики рівня здатностіі до прогнозуівання має на меті 

визначеніня актуальніого рівня розвитку означеноії здібностіі та є тим 

показникіом, що визначає «ядро» прогностіичної компетенітності особистоісті. 

Відповідіно до концепціії Л. О. Регуш, знання про майбутнє складає продукт 

пізнаваліьної прогностіичної діяльносіті, головною метою якої є отриманнія 

прогнозу [157]. Здібністіь до прогнозуівання варто розуміти як «процес 

досліджеіння», чи «аналіз» пізнаваліьної діяльносіті людини. Пізнаваліьна 

прогностіична діяльнісіть надає знання про майбутнє в конкретніих умовах, а 

також відображіення майбутньіого з урахуваніням імовірноісті його настання з 

різною часовою перспектіивою [156]. 

3. Для операціоіналізації характеріистик, які становляіть внутрішніій 

базовий аспект розвитку прогностіичної компетенітності особистоісті 

застосовіано Методику діагностіики рівня суб’єктивної рефлектиівності 

А. В. Карпова (2003); 16-PF особистіісний опитуваліьник Р. Кеттелла 

(форма В) (адаптація російськіомовної версії – Л. Г. Шмельов, В. І. Похилько, 

О. С. Соловейчіик, 1988) та Методику діагностіики рівня домінуючіої 

емоційноії спрямоваіності Б. І. Додонова. 

Методика діагност іики рівня суб’єктивної рефлексиівності 

А. В. Карпова. Рефлексіія в психологіії розглядаіється як психологіічний 

механізм, що відображіує думки і переживаіння людини щодо власної 

особистоісті, особистоістей інших, предмету, процесу і результаіту діяльносіті. 

Рефлексиівність як психічна властивіість, згідно з теоретичіними позиціяміи 

А. В. Карпова, є однією з сторін інтеграліьної психічноії реальносіті, яку в 

цілому можливо співвідніести з рефлексіією [72]. Тобто, рефлексиівність – це 

індивідуіальна властивіість людини, що виражає її ставленнія до світу та 

сприяє ефективніій життєдіяільності. Автор виокремліює чотири субшкали, які 

є показникіами здібностіі особистоісті до рефлексіії. Три субшкали були 
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виокремліені за «часовим» принципоім й відображіають саморефліексію – 

ситуативіна, перспектіивна, ретроспеіктивна рефлексиівність. Четверта 

субшкала характеріизує рефлексіію внутрішніього світу «інших» людей – 

рефлексиівність спілкуваіння та взаємодіії з іншими [72]. 

Ситуативна рефлексиівність забезпечіує безпосеріедній самоконтіроль 

поведінкіи людини в актуальніій ситуації, осмисленіня її елементіів, аналіз того, 

що відбуваєіться, здатністіь суб’єкта до співвідніесення своїх дій з ситуацієію 

та їх координаіцію відповідіно до мінливих умов та власного стану. 

Поведінкіовими проявами цього виду рефлексіії є час обмірковіування 

суб’єктом актуальніої діяльносіті, міра аналізу та ступінь розгорнеіння 

процесів прийняттія рішення. Ретроспеіктивна рефлексиівність проявляєіться у 

схильносіті до аналізу вже виконаноії в минулому діяльнос іті та завершеніих 

подій. У цьому випадку предмети рефлексіії – передумоіви, мотиви та 

причини події; зміст минулої поведінкіи, а також його результаітивні 

параметріи й помилки. Перспектіивна рефлексіія співвідніоситься з функцією 

аналізу майбутньіої діяльносіті, поведінкіи, плануваніням як таким, 

прогнозуіванням можливих фіналів та інше. Поведінкіові характеріистики: 

ретельніість плануваніня деталей своєї поведінкіи, частота зверненнія до 

майбутні іх подій, орієнтаціія на майбутнє. Рефлексиівність у спілкуваінні з 

іншими проявляєіться в здатностіі особистоісті розуміти причини поведінкіи 

іншого, ставити себе на місце іншого, прогнозуівати реакцію оточуючи іх 

людей на власні дії тощо [73]. 

Багатофакторний особистіісний опитуваліьник 16-PF Р. Кеттелла 

(форма В) (адаптація російськіомовної версії – Л. Г. Шмельов, 

В. І. Похилько, О. С. Соловейчіик). Р. Кеттелл розумів особистіість як 

специфічіне угруповуівання рис, зазначаюічи при цьому, що «риса – це 

ментальніа структур іа, яку можна вважати тим, що знаходитіься за видимою 

поведінкіою й відповідіає за узгодженіість цієї поведінкіи» [70]. 

Опитувальник є одним з найбільш поширениіх анкетних методів оцінки 

індивідуіально-психологічних особливоістей особистоісті й призначеіний для 
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опису широкої сфери індивідуіально-особистісних відносин. Відмінноію 

рисою даного опитуваліьника є його орієнтаціія на виявленнія 16 факторів 

(шкал, первинниіх рис) особистоісті, які є відносно незалежніими та 

психологіічно змістовніими [109]. Дана методика дозволяє інтерпреітувати 

своєрідніість особистоісті, що дозволяє з більшою ймовірноісті прогнозуівати її 

реальну поведінкіу в певних життєвих ситуаціяіх [223]. 

Р. Кеттелл виокремліює 16 факторів особистоісті: A – замкненіість/ 

товарисьікість, B – конкретніе/абстрактне мислення, C – емоційна нестабіліьність/ 

стабільніість, E – підпорядікованість/ домінантіність, F – стриманіість/ 

експресиівність, G – низька/ висока нормативіність поведінкіи, H – боязкістіь/ 

сміливісіть, I – реалізм/ чуттєвісіть, L – підозріліість/ довірливіість, M –

 практичніість/ мрійливіість, N – прямолініійність/ прониклиівість, O – спокій/ 

тривожніість, Q1 – консерваітизм/ радикаліізм, Q2 – конформіізм/ самостійіність, 

Q3 – низький/ високий самоконтіроль, Q4 – розслабліеність/ емоційна 

напруженіість [134; 147]. При інтерпреітації отриманиіх результаітів нами було 

врахованіо не лише міру вираженоісті окремих факторів, але й їх поєднаннія, 

що утворює симптомоікомплекси комунікаітивних, інтелектіуальних, 

емоційниіх та регулятоірних особистіісних властивоістей. Розрахуніок чотирьох 

вторинниіх факторів нами не проводивіся. 

Методика діагностіики рівня домінуючіої емоційноії спрямоваіності 

Б. І. Додонова. Вчений визначає спрямоваіність як орієнтаціію людини на 

певні цінності, в результаіті яких проявляюіться особливоісті переживаінь 

людини у їх взаємозві’язку та у характеріі емоційноіго настрою [58]. Автор 

виокремліює десять базових емоційниіх спрямоваіностей людини – 

альтруїсітична, комунікаітивна, глорична, праксичніа, пугнична, романтичіна, 

гностичніа, естетичніа, гедоністіична, акізитивіна. 

Альтруїстична емоційна спрямоваіність – це яскраво виражена потреба 

віддаватіи, ділитися, сприяти, допомагаіти. Комуніка ітивна емоційна 

спрямоваіність свідчить про виражену потребу в спілкуваінні. Глорична 

емоційна спрямоваіність – про потребу у славі, переживаінні успіху в 
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присутноісті інших людей, у популярніості. Праксичніа емоційна 

спрямоваіність свідчить про потребу активно діяти, досягати поставлеіної 

мети та бажаних результаітів. Пугнічна емоційна спрямова іність пов’язана з 

потребою ризикува іти, долати небезпекіу. Романтичіна емоційна 

спрямоваіність – яскраво виражене прагненнія до незвичайіного, таємничоіго. 

Гностичніа емоційна спрямоваіність пов’язана з потребою в отриманніі знань 

про нове, невідоме. Естетичніа емоційна спрямоваіність виражена у потребі в 

сприйнятіті прекрасніого. Гедоністіична емоційна спрямоваіність пов’язана із 

задоволеінням потреби в тілесноміу та душевноміу комфорті. Акізитивіна 

емоційна спрямоваіність – бажання колекціоінувати речі, що виходить за межі 

практичніої потреби в них [117]. 

4. Для ідентифіікації вірогідніих особистіісних властивоістей, які 

становляіть собою особистіісну структур іу, що формує внутрішніій 

процесуаільний аспект розвитку прогностіичної спроможніості 

особистоісті, нами обрано: Методика «Часова перспектіива» (ZTPI) 

Ф. Зімбардо – Дж. Бойда (в адаптаціії до українсьікої вибірки О. Сеник, 2012); 

Опитуваліьник «Домінуючий стиль мисленняі» (InQ) A. F. Harrison – 

R. M. Brainson (в адаптаціії О. О. Алєксєєвіа, Л. О. Громової, 1993); 

Опитуваліьник індивідуіального способу переробкіи інформаціії «Тип 

мисленняі» (модифікація Г. В. Резапкініої, 2005); Шкала толерантіності до 

невизначіеності (MSTAT) Д. Маклейна (в адаптацііїї О. Г. Луковицьікої, 1998); 

Методику виявленнія вольових якостей особистоісті М. В. Чумакова (2006). 

Методика досліджеіння особливоістей часової перспект іиви «ZTPI» 

Ф. Зімбардо (в адаптаціії до українсьікої вибірки О. Сеник). Згідно з 

поглядаміи Дж. Бойда та Ф. Зімбардо, часова перспектіива (часова орієнтаціія) 

є сукупнісітю образів/подій людини в певній часовій віднесеніості та має 

вплив на визначеніня цілей, регуляціію поведінкіи та осмисленіня минулого 

досвіду [219; 240]. Часові орієнтаціії можуть зазнаватіи впливу зовнішнііх 

факторів, але при цьому вони стають відносно стабільніими рисами 
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особистоісті, якщо в поглядах людини починає домінува іти орієнтаціія на 

певний часовий відрізок [162]. 

Даний опитуваліьник визначає п’ять часових орієнтаціій: негативніе 

минуле, позитивніе минуле, майбутнє, теперішніє гедоністіичне та теперішніє 

фаталістіичне, які відтворюіють характер ставленнія до часових періодів життя 

та домінуючіу спрямоваіність поведінкіи особистоісті. Також Ф. Зімбардо та 

А. Гонзалес зазначаюіть, що часова орієнтаціія «негативне минуле» 

характеріизується несприйніяттям власного минулого досвіду як такого, що 

викликає огиду, сповненоіго болем та розчарувіаннями [287; 268]. Часова 

орієнтаціія «позитивне минуле» – міра прийняттія власного минулого, при 

якому будь-який досвід є тим досвідом, що сприяє розвитку й призвів до 

теперішніього стану. Часова орієнтаціія «майбутнє» – домінуваіння при 

прийняттіі рішення думок про майбутнє, аналіз ситуації й конструюівання 

очікуваніих наслідкіів своїх дій. Часова орієнтаціія «теперішнє фаталістіичне» – 

теперішніє не залежить від волі особистоісті, оскільки є визначеніим долею, 

фатумом і т. д. Часова орієнтаціія «теперішнє гедоністіичне» – теперішніє 

бачиться відірваніим від минулого й майбутньіого, єдина мета – жити заради 

задоволеіння, розваг, веселощіів [169; 183]. 

Висвітлене в розділі 1 обґрунтуівання доцільноісті вивчення двох 

аспектів мислення при формуваніні прогностіичної компетенітності 

особистоісті дало змогу обрати для досліджеіння типу та стилю мислення 

індивіда такі методики. 

Опитувальник «Домінуючий стиль мисленняі» (InQ) А. Харрісон та 

Р. Бремсона (в адаптаціії О. О. Алєксєєвіа, Л. О. Громовоїі). Американіські 

дослідниіки А. Харрісон та Р. Бремсон зазначаюіть, що стиль мислення – це 

система інтелектіуальних стратегіій, засобів, навичок та операцій, які 

використіовує особистіість завдяки своїм індивідуіальним особливоістям. Вчені 

виділяютіь п’ять стилів мислення: синтетичіний, ідеалістіичний, прагматиічний, 

аналітичіний та реалістиічний [57]. 
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Синтетичний стиль спираєтьіся на синтез як провідну мислєнєвіу 

операцію, тобто на процес практичніої або теоретичіної побудови з різних 

елементіів, частин, аспектів об’єкта єдиного цілого. Ідеалістіичний стиль 

спираєтьіся на холістичіний принцип розуміннія сутності речей. Прагматиічний 

стиль орієнтовіаний на особистиій досвід в оцінці правильніості чи хибності 

ідей, рішень, вчинків, що спрямоваіні на експериміентування у шляхах 

досягненіня поставлеіних цілей, використіовуючи доступні матеріаліи та 

інформаціію, рідко шукаючи додатковіих ресурсів та резервів. Аналітичіний 

стиль спираєтьіся на аналіз як провідну мислєнєвіу операцію, тобто 

розкладаіння на складові, розчленуівання. Даний стиль характеріизується 

методичніою, логічною, ретельно ію, детальноію та обережноію манерою 

вирішеннія проблем. Перш ніж прийняти рішення, необхідніо зібрати якомога 

більше інформаціії та розробитіи детальниій план дій, щоб знайти 

«найкращий» шлях до вирішеннія проблеми. Реалістиічний стиль 

характеріизується безпосеріеднім сприйнятітям й переживаінням, конкретніістю 

й спрямоваіністю на виправлеіння, корекцію ситуації для досягненіня певного 

результаіту [57]. 

Опитувальник індивідуіального способу переробкіи інформаціії «Тип 

мисленняі» (модифікація Г. В. Резапкініої). На думку Г. В. Резапкініої, тип 

мислення – це індивідуіальний спосіб переробкіи інформаціії. Існує чотири 

типа мислення, кожний з яких має свої специфічіні характеріистики – 

предметніе, образне, знакове та символічіне. В даній версії опитуваліьника тип 

мислення уточнениій відповідіно до вітчизняіної класифікіації – предметніо-

дієвий, абстрактіно-символічний, словесноі-логічний, наочно-образний та 

творчий (креативний). Предметніо-дієве мислення характеріизується 

засвоєнніям інформаціії через рухи. Абстрактіно-символічне мислення – 

засвоєнніям інформаціії за допомогоію математиічних кодів, формул й 

операцій, спираючиісь на побудову та перевіркіу гіпотез. Словесноі-логічне 

мислення відрізняіє людей з яскраво виражениім вербальн іим інтелектіом, 

здатних до швидкого формулювіання власних думок та передачі їх іншим. 
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Наочно-образне мислення характеріизується художнім складом розуму, його 

носії можуть уявити те, що було, те, що буде, й те, чого ніколи не було й не 

буде. Креативніість – це здатністіь мислити творчо, знаходитіи нестандаіртні 

рішення задачі [113]. 

Шкала толерант іності до невизначіеності (MSTAT-І) Д. Маклейна 

(в адаптацііїї О. Г. Луковицьікої). Д. Маклейн визначає толерантіність до 

невизначіеності як спектр реакцій на певні стимули, що сприймаюіться 

індивідоім як незнайоміі, складні, мінливі або надають можливісіть декількоіх 

принципоіво різних інтерпреітацій [102; 249]. При цьому негативніі значення є 

свідченніям того, що людина відчуває дискомфоірт у складних, 

неоднозніачних, невизначіених ситуаціяіх, боїться невідомоісті, намагаєтіься 

внести у своє життя і навколишінє середовиіще максималіьну ясність і 

однозначіність, часто шляхом штучного спрощеннія складної реальносіті і 

закриваніня очей на реально існуючі складні проблеми [258]. Позитивніі 

значення свідчать про те, що особистіість усвідомліює й приймає складнісіть, 

неоднозніачність та непередбіачуваність навколишінього світу, мириться з нею 

й враховує її в своїх діях, схильна підходитіи до проблем творчо, а не 

шаблонно [150; 49; 285]. 

Методика виявленнія вольових якостей особистоісті 

М. В. Чумакова. Опитуваліьник дозволяє виявити домінуюч іі вольові якості в 

поведінціі особистоісті [202]. Вольові якості особистоісті є конкретніими 

проявами вольової регуляціії, що визначаюіться певними умовами й змістом 

діяльносіті. На думку М. В. Чумакова, вольові якості є стійкими диспозицііями 

особистоісті, які виражаютіь схильнісіть індивіда проявлятіи вольові зусилля, 

що специфічіні по відношеніню до певних умов діяльносіті. Автор виокремліює 

дев’ять шкал, відповідіно дев’яти основним вольовим якостям особистоісті – 

відповідіальність, ініціатиівність, рішучістіь, самостійіність, витримка, 

наполегліивість, енергійніість, уважністіь, цілеспряімованість [204]. 

5. Для оцінки рівня адаптивніості особистоісті як зовнішньіого вияву 

внутрішнііх складовиіх прогностіичної компетенітності ми обрали Тест-
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опитувальник рівня адаптивніості особистоісті О. П. Санніковіої – 

О. В. Кузнєцовіої (2005). 

Тест-опитувальник рівня адаптивніості особистоісті 

О. П. Санніковіої – О. В. Кузнєцовіої. Дослідниіці розуміютіь адаптивніість як 

стійку властивіість особистоісті, що визначає динаміку, якість, зміст та 

результаітивність адаптаціійного процесу в різних ситуаціяіх, умовах, 

діяльносіті людини тощо [164]. Виходячи з цього, автори опитуваліьника 

виокремліюють вісім шкал, що еквівалеінтні показникіам соціальніої 

адаптивніості (широта охвату сигналів соціуму (ШОСС); легкість розуміннія й 

ієрархізіація сигналів соціуму (ЛІСС); точність орієнтаціії в сигналах соціуму 

(ТОСС); стійкістіь емоційноіго пережива іння (УЕП); готовнісіть до змін (ГІ); 

готовнісіть до здійсненіня конструкітивних дій, що спрямоваіні на подоланнія 

невдач (ГПН); готовнісіть до здійсненіня дій, що спрямоваіні на досягненіня 

мети (ГДМ); показник загальноії задоволеіності (ПЗЗ); загальниій показник 

адаптивніості (ЗПА)) [там само]. 

Виходячи з висунутиіх нами припущеніь, нас цікавив не лише сумарний 

показник адаптивніості як риси особистоісті, але й величина значення кожного 

з його параметріів в особистіісній структуріі адаптивніості, що може 

відображіати своєрідніість та виявляти особливіість вибору стратегіій й 

способів поведінкіи особистоісті в різних ситуаціяіх. 
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Висновки до розділу 2 

 

 

1. Аналіз наукової літератуіри за окресленіою проблемоію дозволив нам 

розглядаіти прогностіичну компетенітність особистоісті як важливий аспект її 

психічноії реальносіті, а відтак операціоіналізувати зазначеніий феномен можна 

спираючиісь на існуючі підходи до досліджеіння психічноії реальносіті. 

Відповідіно до цього, уявлення про адекватніість чи доцільніість певної форми 

поведінкіи можна вважати внутрішнііми в прогностіичному потенціаілі 

людини, а характеріистики її перебігу – зовнішнііми. 

2. На підставі розглянуітих властивоістей особистоісті, які дають 

уявлення про її ціліснісіть і унікальн іість, можна прогнозуівати доцільніість 

запропоніованого нами підходу до визначеніня особливоістей прогностіичної 

компетенітності особистоісті в контекстіі прояву ризиковаіної поведінкіи через 

аналіз змін, що виникаютіь у характеріистиках цих властивоістей, оскільки при 

описі різних форм поведінкіи необхідніо звертатиіся до аналізу прогностіичної 

компетенітності особистоісті як певної готовносіті до реакції на основі 

попередніього досвіду, та як особистіісної умови, що здійснює спрямовуіючий 

і регулятиівно-динамічний вплив на поведінкіу людини. 

3. Обраний підхід до визначеніня особливоістей прогностіичної 

компетенітності особистоісті спираєтьіся, у першу чергу, на аналіз 

виокремліених внутрішнііх складовиіх базового рівня, що вміщує в собі 

рефлексиівність, емоційну спрямоваіність та особистіісні властивоісті та 

виконує функцію організаіції поведінкіи та психічноії активносіті людини. При 

цьому між окремими «структурними одиницяміи» особистоісті ймовірно існує 

поява узгодженіих єдино спрямоваіних ознак, які дозволятіь розглядаіти 

прогностіичну компетенітність як форму особистіісного потенціаілу 

особистоісті в контекстіі ризику. 

4. Дослідження когнітивіних, вольових та темпораліьно-часових 

особливоістей, які забезпечіують зокрема регуляці ію поведінкіи і психічну  
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активність загалом, характеріизують внутрішніій процесуаільний рівень, що 

дозволитіь відповісіти на запитаннія стосовно якісних змін у представіників 

різних рівнів схильносіті до ризиковаіної поведінкіи. 

5. Особистість в процесі життєдіяільності набуває характеріистик, що 

виявляютіься в аналізі подій, можливосіті швидко розпізнаівати та 

категориізувати зовнішні сигнали, швидко орієнтувіатися в життєвих 

ситуаціяіх, адаптуваітися, можуть бути віднесеніі до зовнішньіого аспекту 

виявленнія внутрішнііх складовиіх прогностіичної компетенітності, оскільки 

«особистість одночасніо є і передумоівою, і результаітом власної активносіті» 

(С. Д. Максименіко). 

6. Спираючись на принципи системноісті та єдності зовнішньіого і 

внутрішніього, які знайшли свою реалізаціію в континуа ільно-ієрархічному 

підході до досліджеіння структур іи особистоісті та її властивоістей, а також на 

висвітлеіні концептуіальні підходи до виявленнія особливоістей прогностіичної 

компетенітності при різних рівнях схильносіті до ризиковаіної поведінкіи, була 

визначеніа структур іа прогностіичної компетенітності як рівневогіо 

інтеграліьного психологіічного утвореннія особистоісті, що включає в себе 

внутрішніій і зовнішніій аспекти прояву. Вибір внутрішнііх та зовнішнііх 

складовиіх зумовленіий тим, що вони системоуітворюючим чином впливаютіь 

на структур іу окремих властивоістей особистоісті, беруть участь не лише у 

побудові прогнозу та формуваніні очікуваніого майбутньіого, а й в регуляціії 

діяльносіті в якості запоруки успішносіті останньоії, при цьому дають 

можливісіть людині реалізувіати адаптивніу функцію у взаємодіії з 

навколишінім середовиіщем. 

7. Аналіз цілісної структур іи прогностіичної компетенітності 

особистоісті, яка виявляєтіься, перш за все, у здатностіі зберігатіи та 

оптимальіно конструюівати власне майбутнє, а по-друге, конструюівати образ 

очікуваніого майбутньіого, підвищуюічи власну ефективніість при виконанніі 

завдань в основних сферах життєдіяільності, дозволив сформулюівати 
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гіпотези відносно вивчення внутрішн ііх складовиіх та їх зовнішньіого вияву в 

поведінціі особистоісті.  

8. З метою перевіркіи висунутиіх на початку роботи гіпотез було 

підібраніо діагностіичний інструмеінтарій, що дає змогу дослідитіи внутрішніі 

та зовнішні складові прогностіичної компетенітності осіб з різними рівнями 

схильносіті до ризиковаіної поведінкіи. Емпіричніа перевіркіа можливосіті 

прогнозуівання прояву прогностіичної компетенітності залежно від 

виокремліених параметріів буде здійсненіа в розділі 3. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕіННЯ ОСОБЛИВОіСТЕЙ ПРОГНОСТіИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНіТНОСТІ ОСІБ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ СХИЛЬНОСіТІ ДО 

РИЗИКОВАіНОЇ ПОВЕДІНКіИ 

 

 

3.1. Завдання, організаіція, основні етапи емпіричніого досліджеіння 

 

Емпіричне досліджеіння особливоістей прогностіичної компетенітності 

осіб з різними рівнями схильносіті до ризиковаіної поведінкіи мало на меті 

перевіркіу наявностіі психологіічного механізміу зв’язку між характеріистиками 

прогностіичної компетенітності особистоісті та її стійкими рисами, що 

ймовірно можуть мати свій вияв в обумовлеінні чи, навпаки, стриманніі 

схильносіті до ризиковаіної поведінкіи. Оскільки, як було висвітлеіно в 

попередніьому розділі даної роботи, прогностіична компетенітність 

особистоісті є цілісним утворенніям, системноію властивоістістю особистоісті, 

що характеріизує її здатністіь зберігатіи та оптимальіно конструюівати власне 

майбутнє, успішно експлікуівати минулий досвід, ґрунтуюч іись на життєвих 

знаннях, уміннях, навичках, досягненінях будувати образ очікуваніого 

майбутньіого, а завдяки наявностіі прогнозу підвищув іати власну ефективніість 

при виконанніі індивідуіальних життєвих й соціальніих завдань. 

Відповідно до поставлеіної мети, основна увага була зосереджіена на 

розв’язанні таких завдань досліджеіння: 

1) підбір методичніого забезпечіення для комплексіної діагностіики 

стійких рис особистоісті та тих характеріистик, що сприяють формуван іню її 

прогностіичної компетенітності; 

2) розробка плану квазіексіперименту для двох нееквіваілентних груп 

та виокремліення аналога незалежніої змінної: різні рівні схильносіті до 

ризиковаіної поведінкіи; 
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3) емпірична перевіркіа закономіірностей зв’язку між рівнями 

схильносіті до ризиковаіної поведінкіи з характеріистиками прогностіичної 

компетенітності особистоісті; 

4) виявлення особливоістей прогностіичної компетенітності осіб з 

різними рівнями схильносіті до ризикова іної поведінкіи; 

5) дослідження впливу факторів прогностіичної компетенітності та віку 

досліджуіваних на їх схильнісіть до ризиковаіної поведінкіи; 

6) встановлення та порівняніня статистиічних оцінок емпіричніо 

виявлениіх показник іів різних груп досліджуіваних з визначаліьними для них 

характеріистиками; 

7) інтерпретація отриманиіх результаітів досліджеіння та перевіркіа 

валідносіті розроблеіного нами методичніого підходу з метою з’ясування ролі 

прогностіичної компетенітності в регуляціії поведінкіи особистоісті. 

Всесвітня організаіція охорони здоров’я та автор когнітивіно-емоційної 

терапії А. Елліс виділяютіь такі критерії психічноіго здоров’я: психічно 

здорова особистіість повинна критично ставитисія до себе та власної психічноії 

діяльносіті; проявлятіи саморегуіляцію власної поведінкіи у відповідіності до 

соціальніих норма та ситуації; бути спроможніою плануватіи власну 

життєдіяільність, прогнозуівати, передбачіати можливі наслідки та 

реалізовіувати заплановіане; бути здатною швидко змінюватіи алгоритм дій, 

спосіб поведінкіи залежно від життєвих обставин; ризикуваіти виправдаіно, 

бути завзятою, але не безглуздіо хороброю [229]. 

Спираючись на описані вище критерії, концептуіальна гіпотеза 

досліджеіння була сформульіована таким чином: рівень розвитку 

прогностіичної компетенітності та реалізація схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи зумовлений притаманними особистоісті різних психологічних 

характеристик, оскільки особливоісті прогностіичної компетенітності у 

сукупносіті зі стійкими особистіісними рисами створюютіь сприятлиіві умови 

для благополіучного та безпечноіго функціоніування людини. 
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Емпіричні гіпотези досліджеіння відтворюіють загальну логіку нашого 

досліджеіння: 

1) чим вищим є рівень схильносіті особистоісті до ризику, тобто її 

основні компоненіти (емоційний, когнітивіний, дійовий, контрольіно-

регулятивний, композитіивна оцінка ризику) й поведінкіові орієнтаціії в ризику 

(пошук гострих відчуттіів, нетерпиміість до одноманіітності, пошук нових 

вражень, неадаптиівне прагненнія до труднощіів), тим нижчим є рівень 

здібностіі до прогнозуівання, власне прогностіичної компетенітності, та форм її 

прояву (особистісно-ситуативної, часової та простороівої), і навпаки; 

2) чим вищим є рівень прогностіичної компетенітності особистоісті, 

тим вищим є рівень сформоваіності рефлектиівності (ретроспективної, 

ситуативіної, перспектіивної, в спілкуваінні та взаємодіії), а відтак є нижчим 

рівень схильносіті особистоісті до ризику, і навпаки; 

3) чим вищим є рівень прояву прогностіичної компетенітності 

особистоісті, тим вищим є рівень його толерантіності до невизначіеності, і 

навпаки; 

4) особам з високим рівнем вираженоісті прогностіичної 

компетенітності притаманіна часова орієнтаціія «майбутнє» та «позитивне 

минуле», аналітичіний і реалістиічний стилі мислення, високі рівні 

абстрактіно-символічного, словесноіго-логічного та творчого типів мислення, 

і навпаки; 

5) для осіб з низьким рівнем схильносіті до ризику та високим рівнем 

прогностіичної компетенітності властивиіми будуть: відповідіальність, 

витримка, уважністіь та цілеспряімованість; 

6) особам з низьким рівнем схильносіті до ризику та високим рівнем 

прогностіичної компетенітності притаманіні виражені емоційноі-вольові 

особистіісні особливоісті, а саме: висока нормативіність поведінкіи, чуттєвісіть, 

тривожніість, високий самоконтіроль, емоційна напруженіість; 
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7) чим вищим є рівень прояву прогностіичної компетенітності людини, 

тим вищими є рівні сформоваіності гностичніої та проксичніої емоційноії 

спрямоваіності; 

8) чим вищим є рівень сформоваіності прогностіичної компетенітності, 

тим вищими є рівні прояву основних компоненітів адаптивніості: легкість 

розпізнаівання соціальніих сигналів, точність орієнтаціії в них, стійкістіь 

емоційниіх переживаінь, готовнісіть до конструкітивних дій з метою подоланнія 

невдач, готовнісіть до досягненіня мети, а відтак й вищим буде показник 

загальноіго задоволеіння актуальніою життєвою ситуацієію, і навпаки; 

9) чим вищим є рівень прояву прогностіичної компетенітності 

особистоісті, тим вищим є рівень її соціальніої адаптивніості; 

10) залежно від рівня схильносіті особистоісті до ризиковаіної поведінкіи 

склад компоненітів прогностіичної компетенітності буде відрізняітись. 

Доведення наявностіі статистиічно значущих відмінноістей між групами 

досліджуіваних, що відносятіься до кластеріів з різними рівнями схильносіті до 

ризиковаіної поведінкіи, може свідчити про підтвердіження гіпотези стосовно 

адаптаціійної функції прогностіичної компетенітності. 

Оскільки теоретичіний огляд сучасногіо стану розробки зазначеніої 

проблемаітики показав, що, по-перше, на сьогодні не має достатньіої кількостіі 

емпіричніих досліджеінь з проблеми вияву прогностіичної компетенітності в 

контекстіі ризику, по-друге, не існує чіткого опису механізміу зв’язку 

прогностіичної компетенітності з іншими характеріистиками особистоісті 

(рефлексивністю, емоційноію спрямоваіністю, часовою орієнтаціією, 

вольовиміи якостями, характеріистиками мисленняі), які визначаюіть 

психологіічне благополіуччя особистості, то обраний у роботі підхід до 

досліджеіння проблеми може суттєво доповнитіи існуючі уявлення. 

Виходячи з вищезазніаченого, нами був сформоваіний комплекс 

психодіаігностичних методик (див. розділ 2), які спрямоваіні на вивчення 

особливоістей не лише прогностіичної компетенітності, а й ризиковаіної 

поведінкіи, що надало можливісіть комплексіно дослідитіи та узагальніити роль 
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прогностіичної компетенітності у забезпечіенні гармонійіного функціоніування 

особистоісті. 

Загальна кількістіь досліджуіваних становиліа 215 осіб (віком від 18 

до 35 років, з них – 108 осіб чоловічоії статі та 107 – жіночої): 65 осіб (віком 

від 23 до 35 років) різних професій, що працюють на підприєміствах України 

(м. Харків, м. Чернігів, м. Київ); 15 наукових працівни іків (віком від 25 

до 35 років) Інститутіу агроеколіогії і природокіористування НААН; 

31 студент (віком від 18 до 19 років) Націоналіьного універсиітету біоресур ісів 

й природокіористування м. Києва; 6 студентіів (віком від 20 до 23 років) 

Дніпропеітровської державноії аграрної академії; 36 студентіів (віком від 20 

до 25 років) Дніпропеітровського державноіго хіміко-технологічного 

універсиітету; 62 студенти (віком від 19 до 32 років) Дніпропеітровського 

націоналіьного універсиітету імені Олеся Гончара. 

Дана вибірка була обрана не випадковіо. Відомо, що в період зрілості 

(18–35 років) відбуваєіться перебудоіва структур іних компоненітів як окремих 

психічниіх, так й міжфункцііональних зв’язків людини [120]. Прискореіння 

темпів суспільніого життя в мінливих соціальніих умовах спричиняіє 

підвищеніня ролі й значення молоді в громадсьікому, політичніому та 

культурн іому житті [65]. Нові проблеми та події штовхаютіь молодь на 

пошуки принципоіво нових рішень й критичну переоцін іку минулого досвіду 

[там само]. Також на даному етапі вікового розвитку відбуває іться 

становлеіння самосвідіомості особистоісті, набуття ідентичніості, 

самоствеірдження та саморозвіиток, на основі самоусвіідомлення формуєтьіся 

система внутрішніьоузгоджених уявлень про себе та глобальніих суспільніих 

відносин [152]. Для перехідніого суспільсітва характеріна широка 

варіабеліьність соціальніо припустиімих форм поведінкіи. Молодь є найбільш 

сприйнятіливою до всього нового, найбільш активною та мобільноію віковою 

категоріію, яка знаходитіься в пошуку свого способу життєдіяільності на 

основі прийнятиіх або самостійіно сформоваіних базових ставлень до світу, 

людської спільнотіи та до самих себе [65]. Даний віковий період також 



105 

характеріизується становлеінням «фундаментальних одиниць» особистоісті, 

кожна з яких є узагальніеною детермініантою діяти певним чином у 

відповідіній типовій ситуації, визнає форми поведінкіи індивіда як засобу 

збереженіня його внутрішніьої узгодженіості [там само]. 

Саме ці положеннія й дали нам підстави досліджуівати особливоісті 

прогностіичної компетенітності у реалізаціії схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи серед даної вікової групи. 

Комплексне досліджеіння проводиліось протягом 2010–2014 рр., воно 

складалоіся із двох пілотажніих та трьох основних етапів. Метою проведеніня 

пілотажніих досліджеінь було досліджеіння ролі імпульсиівного пошуку 

відчуттіів у прояві схильносіті до ризику; домінуючіих особистіісних факторів, 

що обумовлюіють схильнісіть до ризику; ролі рівня сформоваіності Я-

концепції індивіда як цілісної системи його уявлень про себе, що сприяє 

прояву безпечноії поведінкіи. 

Основне емпіричніого досліджеіння здійснювіалось у три етапи протягом 

2011 – 2014 рр. На першому етапі основногіо емпіричніого досліджеіння 

(2011 – 2012 рр.) проведеніо теоретикіо-методологічний аналіз феномену 

прогностіичної компетенітності, розроблеіно програму досліджеіння. 

Встановліено роль та місце досліджуіваного феномена в системі 

психологіічного знання, визначеніо чинники, що впливаютіь на прояв 

прогностіичної компетенітності. 

На другому етапі (2012 – 2013 рр.) було підібраніо психодіаігностичний 

інструмеінтарій для виміру прогност іичної компетенітності особистоісті, 

проведеніо квазіексіпериментальне досліджеіння з ідентифіікацією вірогідніих 

особистіісних властивоістей, які становляіть собою особистіісну структур іу, що 

формує прогностіичну компетенітність особистоісті як її специфічіну здатністіь, 

яка пов’язана із схильнісітю до ризиковаіної поведінкіи. 

На заключноіму етапі (2013 – 2014 рр.) було здійсненіо математиіко-

статистичний аналіз отриманиіх даних, їх узагальніення та систематіизація, 

зроблено висновки щодо валідносіті обраного методичніого підходу до 
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досліджеіння осоливосітей прогностіичної компетенітності особистоісті в 

контекстіі ризикова іної поведінкіи, окресленіо перспект іиви подальшиіх 

досліджеінь означениіх психологіічних конструкітів. 

Першочергові математиіко-статистичні маніпуля іції з використіання 

кореляціійного аналізу (r-лінійної кореляціії Пірсона) були спрямоваіні на 

досліджеіння зв’язків між прогностіичною компетенітністю та виокремліеними 

рівневиміи компоненітами її структур іи. 

Наступним кроком перевіркіи гіпотез емпіричніого досліджеіння було 

виокремліення полярних підгруп. Аналогом незалежніої змінної у квазі-

експериментальному досліджеінні виступиліи відмінноісті у схильносіті до 

ризиковаіної поведінкіи, на підставі яких було сформоваіно з використіанням 

методу кластерніого аналізу (алгоритм К-середніх) три групи досліджуіваних, 

що максималіьно відрізняілись за середніміи балами показникіу аналога 

незалежніої змінної. Рівень значущосіті відмінноістей між кластераіми за 

середніміи показникіами оцінювавіся за допомогоію t-критерію Стьюдентіа. 

Більшістіь відмінноістей виявилисіь статистиічно значущиміи при p≤0,05 та 

p≤0,01. Головна мета нашого емпіричніого досліджеіння вважаласія 

досягнутіою, коли було зафіксовіано існуваннія статистиічно значущих 

відмінноістей в рівні вираженоісті тих особистіісних чинників, котрі 

визначаюіть особливу властивіість особистоісті – прогностіичну 

компетенітність. 

З метою визначеніня впливу кожної незалежніої змінної та кількісніої 

оцінки цього впливу на варіацію досліджуіваної залежної змінної 

застосовіувався регресійіний аналіз. Саме в такий спосіб можливо було 

визначитіи особливоісті прогностіичної компетенітності особистоісті у прояві та 

організаіції активносіті, переживаінь, забезпечіення спонукан іь, планів та 

сценаріїів не лише безпечноії, а й ризиковаіної поведінкіи. Статистиічна обробка 

проводиліась за допомогоію лінійногіо множинноіго регресійіного аналізу із 

застосувіанням статистиічного пакету IBM SPSS Statistiіcs 20. Добір чинників 

здійснювіався шляхом виключеніня з моделі найбільш взаємозаілежних 
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факторів з урахуваніням значущосіті коефіцієінтів регресії, оцінених за 

допомогоію t-критерію Стьюдентіа та F-критерію Фішера. Для більш 

детальноіго аналізу можливогіо впливу факторів прогностіичної 

компетенітності та віку досліджуіваних на їхню схильнісіть до ризиковаіної 

поведінкіи була застосовіана процедур іа двофактоірного дисперсіійного аналізу 

(MANOVA). Опис отриманиіх результаітів та їхня інтерпреітація будуть 

розглянуіті у підроздіілі 3.2. 

 

 

3.2. Результаіти емпіричніого досліджеіння та їх інтерпреітація 

3.2.1. Аналіз зв’язків між прогностіичною компетенітністю та 

особистіісними чинникаміи 

 

На першому етапі досліджеіння нами був проведеніий кореляціійний 

аналіз (коефіцієнт r-лінійної кореляціії Пірсона), за допомогоію якого ми 

отримали дані про зв’язок прогностіичної компетенітності з визначеніими 

особистіісними особливоістями, що дає підстави стверджуівати про 

доцільніість виокремліення означениіх компоненітів в структур іі прогностіичної 

компетенітності особистоісті та можливісіть встановліення особливоістей 

останньоії залежно від рівня схильносіті до ризиковаіної поведінкіи. 

В табл. 3.1 представілено результаіти кореляціійних зв’язків між 

прогностіичною компетенітністю та змінними, які за логікою нашого 

досліджеіння були віднесеніі до її внутрішніього базового рівня. 

Як видно з таблиці, не встановліено значущогіо кореляціійного зв’язку 

між прогностіичною компетенітністю, її видами та ретроспеіктивною 

рефлексиівністю (крім простороівого прогнозуівання, r= -0,234), проте 

встановліено існуваннія додатніх зв’язків з такими типами рефлексиівності як 

ситуативіна, перспект іивна (крім простороівого прогнозуівання, r= -0,011) й 

рефлексиівність в спілкуваінні. 
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Таблиця 3.1 

Результати аналізу кореляціійних зв’язків між прогностіичною 

компетенітністю та складовиіми внутрішніього базового рівня 

Змінні 

Прогностична 

компетенітність 

(ПК) 

Види ПК 

особистісно-

ситуативна 

(О-С) 

просторова 

(П) 

часова 

(Ч) 

Т
и

п
и

 

р
еф

л
ек

си
ів
н

о
ст

і Ретроспективна 
-0,062 0,002 -0,234 0,068 

p=0,369 p=0,976 p=0,001 p=0,320 

Ситуативна 
0,350 0,330 0,174 0,226 

p=0,000 p=0,000 p=0,010 p=0,001 

Перспективна 
0,226 0,263 -0,011 0,203 

p=0,001 p=0,000 p=0,872 p=0,003 

Рефлексивність 

в спілкува інні 

0,267 0,239 0,147 0,193 

p=0,000 p=0,000 p=0,031 p=0,005 
 

Аналізуючи отримані дані, варто зазначитіи, що, можливо, рефлексіія як 

властивіість особистоісті сприяє процесу побудови прогнозу майбутні іх подій, 

оскільки виступає результаітом та засобом організаіції осмисленіня, а від так 

індивід менш жорстко спираєтьіся на існуючі стратегіії та вподобаніня, 

враховує в ситуації вибору більше альтернаітив, та приймає найбільш влучні з 

них залежно від ситуації, оскільки для здатностіі будувати прогноз має 

значення не лише актуальніа ситуація, а й міра розгортаіння процесів 

прийняттія рішення, перебореіння страху перед ризиком і реалізаціія 

конкретніих дій відповідіно до поставлеіних завдань. 

Відсутність кореляціійного зв’язку між прогностіичною компетенітністю 

та ретроспеіктивною рефлексиівністю ймовірно пов’язано з тим, що при 

такому типі рефлексіії для людини важливиміи є вже здійсненіні в минулому 

дії та події, без врахуваніня орієнтаціії на майбутнє, що є закономіірним в 

контекстіі наших припущеніь. 

Існує додатній кореляціійний зв’язок між прогностіичною 

компетенітністю, її видами та проксичніою і гностичніою емоційниіми 

спрямоваіностями. Отримані результа іти видаютьсія правоміріними до наших 

гіпотез, оскільки побудова прогнозу можлива за умови наявностіі потреби 

активно діяти, досягати поставлеіних цілей, але при цьому спиратисія на 
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отриманнія нових знань, їх аналіз та швидку обробку з метою впроваджіення в 

життя, саме ці компоненіти можуть виступатіи запорукоію успішної 

прогностіичної спроможніості. 

Продовження Таблиці 3.1 

Змінні ПК Види прогностіичної компетенітності 

О-С П Ч 

Ф
о

р
м

и
 е

м
о

ц
ій

н
о

ії 
сп

р
я
м

о
в
аін

о
ст

і 

Альтруїстична 
0,047 0,041 0,020 0,062 

p=0,490 p=0,554 p=0,776 p=0,367 

Комунікативна 
-0,133 -0,103 -0,143 -0,026 

p=0,052 p=0,134 p=0,036 p=0,700 

Глорична 
-0,019 -0,008 0,024 -0,055 

p=0,780 p=0,902 p=0,730 p=0,421 

Праксична 
0,215 0,145 0,172 0,193 

p=0,002 p=0,034 p=0,012 p=0,005 

Пугнічна 
-0,172 -0,054 0,279 0,096 

p=0,011 p=0,430 p=0,000 p=0,161 

Романтична 
0,033 -0,002 0,053 0,047 

p=0,627 p=0,982 p=0,437 p=0,488 

Гностична 
0,386 0,332 0,290 0,215 

p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,002 

Естетична 
-0,034 -0,019 -0,130 0,079 

p=0,615 p=0,781 p=0,057 p=0,251 

Гедоністична 
-0,250 -0,228 -0,164 -0,120 

p=0,000 p=0,001 p=0,016 p=0,080 

Акізитивна 
-0,030 0,006 -0,103 0,016 

p=0,662 p=0,930 p=0,133 p=0,816 
 

Також був встановліений від’ємний зв’язок між прогностіичною 

компетенітністю та пугничноію і гедоністіичною емоційниіми 

спрямоваіностями, що можливо може свідчити про наявністіь у людини 

потреби в безпеці, помірковіаності та невибагліивості до наявних умов. Проте 

існує додатній зв’язок між пугничноію спрямоваіністю та простороівим 

прогнозуіванням як певної моторної готовносіті та можливосіті змінюватіи 

положеннія власного тіла в просторі, може напевно свідчити про наступне: 

свідома мобілізаіція зусиль людини, готовнісіть діяти в умовах суб’єктивної 

невизначіеності при заздалегіідь відомій недоступіності чи нехватці 

необхідніих орієнтиріів з покладаніням на свій потенціаіл підвищує вірогідніість 

прояву реалізаціії ризиковаіних дій. 



110 

Не було встановліено значимих кореляціійних зв’язків між 

прогностіичною компетенітністю, її видами та такими формами емоційноії 

спрямоваіності як – альтруїсітична, глорична, романтичіна, естетичніа, 

акізитивіна й комунікаітивна (крім простороівого прогнозуівання, r= -0,143). 

Можливо перерахоівані форми емоційноії спрямоваіності в рівній мірі властиві 

як прогностіично спроможніій, так і прогностіично неспромоіжній людині, 

оскільки в змістовоіму наповненіні відбиваюіть загально ілюдські цінності та 

потреби, й в меншій мірі пов’язані з самим процесом прогнозуівання. 

При аналізі взаємозві’язків прогностіичної компетенітності, її видів з 

особистіісними властивоістями не було встановліено значимогіо кореляціійного 

зв’язку з такими особистіісними властивоістями як – відкритіість, 

домінантіність, експресиівність, сміливісіть, підозріліість, радикаліізм, які 

характеріизують комунікаітивну та міжособиістісну сфери життєдіяільності, 

можливо припусти іти, враховуюічи тенденціію від’ємної кореляціії, що 

прогностіична компетенітність не сприяє вияву позитивніої позиції індивіда, 

його успішній взаємодіії з соціальніим середовиіщем, проте дане припущен іня 

потребує додатковіої перевіркіи. 

Продовження Таблиці 3.1 

Змінні ПК Види прогностіичної компетенітності 

О-С П Ч 

О
со

б
и

ст
іс

н
і 

в
л
ас

ти
в
о

іст
і 

Відкритість 
-0,003 -0,039 0,107 -0,080 

p=0,963 p=0,573 p=0,119 p=0,241 

Інтелект 

(оперативність 

мислення і) 

0,221 0,149 0,178 0,167 

p=0,001 p=0,029 p=0,009 p=0,014 

Емоційна 

стійкістіь 

0,150 0,057 0,220 0,105 

p=0,028 p=0,407 p=0,001 p=0,123 

Домінантність 
-0,016 -0,004 0,037 -0,075 

p=0,818 p=0,952 p=0,587 p=0,272 

Експресивність 
-0,076 -0,115 0,109 -0,120 

p=0,266 p=0,092 p=0,112 p=0,080 

Нормативність 

поведінкіи 

0,182 0,174 0,054 0,157 

p=0,008 p=0,010 p=0,431 p=0,022 

Сміливість 
0,050 0,007 0,098 0,030 

p=0,469 p=0,922 p=0,154 p=0,658 
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О
со

б
и

ст
іс

н
і 

в
л
ас

ти
в
о

іст
і 

Чуттєвість/ 

м’якість 

-0,094 -0,033 -0,171 -0,020 

p=0,172 p=0,634 p=0,012 p=0,774 

Підозрілість 
-0,045 -0,017 -0,122 0,032 

p=0,509 p=0,805 p=0,074 p=0,641 

Мрійливість 
0,185 0,176 0,188 0,003 

p=0,006 p=0,010 p=0,006 p=0,965 

Дипломатичність 
-0,113 -0,091 -0,151 -0,019 

p=0,099 p=0,183 p=0,026 p=0,783 

Тривожність 
-0,048 0,014 -0,223 0,074 

p=0,482 p=0,838 p=0,001 p=0,282 

Радикалізм 
0,077 0,034 0,076 0,083 

p=0,258 p=0,624 p=0,267 p=0,225 

Самодостатність 
-0,225 -0,154 -0,232 -0,106 

p=0,001 p=0,024 p=0,001 p=0,122 

Самоконтроль 
0,293 0,209 0,207 0,264 

p=0,000 p=0,002 p=0,002 p=0,000 

Напруженість 
-0,204 -0,114 -0,240 -0,141 

p=0,003 p=0,095 p=0,000 p=0,038 
 

При цьому простороіве прогнозуівання має від’ємні зв’язки з 

властивоістями особистоісті, що забезпечіують її емоційноі-вольову сфери, 

можливо людина відчуває афективніу напругу, в її поведінціі спостеріігається 

нестійкіість емоційниіх та поведінкіових реакцій. Також був виявлениій 

значимий додатній кореляці ійний зв’язок прогностіичної компетенітності, її 

видів з такими особистіісними властивоістями, які характеріизують 

інтелектіуальну та регулятиівну сфери особистоісті, – оперативіність мислення, 

самоконтіроль, мрійливіість, емоційна стійкістіь, нормативіність поведінкіи, що 

підтвердіжує існуючі дані стосовно того, що прогностіична компетенітність є 

показникіом здорової особистоісті, забезпечіуючи її психічну активнісіть та 

регуляціію за допомогоію спрямоваіної мислинєвіої роботи вищих психічниіх 

функцій (Н. П. Ничипореінко, 2007), оскільки прогностіична компетенітність 

має здатністіь попереджіувати неочікувіаність подій, знижуватіи частоту і 

гостроту дії стресогеінного фактору на прояв активносіті особистоісті 

(В. Д. Менделевіич, 1996). 

На основі аналізу даних таблиці 3.1 були побудоваіні кореляціійні 

плеяди (рис. 3.1), які відображіають специфікіу зв’язків між кожною 

означеноію групою показникіів з прогностіичною компетенітністю (ПК). 
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Примітка:                  додатній зв’язок;                    від’ємний зв’язок 

А – види рефлекcиівності, Б – види емоційноії спрямоваіності, В – особистіісні властивоісті 
 

Рис. 3.1. Кореляціійні плеяди взаємозві’язків між прогностіичною 

компетенітністю та складовиіми внутрішніього базового рівня 

В таблиці 3.2 представілені результаіти кореляціійних зв’язків між 

прогностіичною компетенітністю та змінними, які були віднесеніі до 

внутрішніього процесуаільного рівня її структур іи. 

Встановлено, що існує значимий додатній кореляці ійний зв’язок між 

прогностіичною компетенітністю, її видами та усіма (крім предметніо-дієвого) 

типами мислення, а також з аналітичіним стилем мислення, проте 

спостергііється обернениій від’ємний зв’язок з толерантіністю до 

невизначіеності й реалістиічним стилем мислення. Не виявлено взаємозві’язку 

між прогностіичною компетенітністю, її видами та такими стилями мислення 

як синтетичіний, ідеалістіичний і прагматиічний. 

Отримані результаіти, підтвердіжують теоретичіні відомостіі про те, що 

прогностіична компетенітність як результаіт випереджіального відображіення, 
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проявляєіться у передбачіенні подій завдяки закономіірно організоіваному 

процесу мислення (Т. Ф. Базилевиіч, 1988). 

Таблиця 3.2 

Результати аналізу кореляціійних зв’язків між прогностіичною 

компетенітністю та складовиіми внутрішніього процесуаільного рівня 

Змінні 
Прогностична 

компетенітність 

(ПК) 

Види ПК 

особистісно-

ситуативна 

(О-С) 

просторова 

(П) 

часова 

(Ч) 

Толерантність до 

невизначіеності 

-0,382 -0,304 -0,278 -0,275 

p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,000 

Т
и

п
и

 м
и

сл
ен

н
я

і 

Предметно-

дієвий 

0,055 0,090 -0,025 0,008 

p=0,418 p=0,189 p=0,718 p=0,912 

Абстрактно-

символічний 

0,255 0,198 0,283 0,075 

p=0,000 p=0,004 p=0,000 p=0,274 

Словесно-

логічний 

0,211 0,265 0,093 0,040 

p=0,002 p=0,000 p=0,174 p=0,556 

Наочно-

образний 

0,166 0,104 0,158 0,130 

p=0,015 p=0,128 p=0,021 p=0,057 

Творчий 
0,246 0,215 0,158 0,153 

p=0,000 p=0,001 p=0,020 p=0,025 

С
ти

л
і 

м
и

с
л
ен

н
я

і 

Синтетичний 
-0,073 -0,102 -0,027 0,026 

p=0,287 p=0,138 p=0,693 p=0,706 

Ідеалістичний 
0,043 0,025 0,084 -0,038 

p=0,526 p=0,712 p=0,222 p=0,577 

Прагматичний 
0,053 0,038 0,055 0,026 

p=0,441 p=0,582 p=0,421 p=0,705 

Аналітичний 
0,224 0,230 0,123 0,106 

p=0,001 p=0,001 p=0,072 p=0,120 

Реалістичний 
-0,149 -0,089 -0,226 -0,021 

p=0,029 p=0,191 p=0,001 p=0,756 
 

Отримані дані, скоріше за все, можуть бути пояснені тим, що для 

побудови гіпотез важливим є спосіб постановіки цілі та способи знаходжеіння 

варіанти вирішеннія проблеми, що виявляєтіься в опорі на різні форми й коди 

інформаціії, які людина опрацьовіує під час обробки інформаціії. Оскільки 

функціоніування мислення базуєтьсія на пошуку й вирішенніі завдання до його 

реальногіо розв’язання, то зв’язок з творчим типом мислення є закономіірним, 

тому що саме останній обумовлю іє можливісіть знаходжеіння нестандаіртних 

рішень. Також існуваннія взаємозві’язку з аналітичіним стилем мислення є 
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підтвердіженням здатностіі людини в процесі побудови прогнозу 

орієнтувіатися на систематіичні дані, можливо індивідаім з високо розвиненіою 

прогностіичною компетенітністю при прийняттіі рішень властиві логіка, 

деталізоіваність, методичніість та опора на всебічні факти і перевіреіні дані. 

Погляди Б. Ф. Ломова стосовно того, що антиципаіційна спроможніість 

є здатністію суб’єкта діяти й приймати рішення з певним часово-просторовим 

попереджіенням щодо очікуваніих, майбутнііх подій знайшли своє 

підтвердіження у встановліених значимих додатніх зв’язках прогностіичної 

компетенітності з часовою орієнтаціією на майбутнє як «поглинутістю» 

подіями майбутньіого, ймовірно сприяє баченню ситуацій як контрольіованої 

та вимагає реагуваніня останньоії й контролю над майбутні іми подіями. 

Продовження Таблиці 3.2 

Змінні ПК Види прогностіичної компетенітності 

О-С П Ч 

Ф
о

р
м

и
 ч

ас
о

в
о

ї 
о

р
іє

н
та

ц
іії

 

Негативне минуле 
-0,242 -0,195 -0,271 -0,049 

p=0,000 p=0,004 p=0,000 p=0,474 

Гедоністичне 

теперішніє 

-0,319 -0,327 -0,156 -0,166 

p=0,000 p=0,000 p=0,022 p=0,015 

Майбутнє 
0,516 0,431 0,197 0,510 

p=0,000 p=0,000 p=0,004 p=0,000 

Позитивне минуле 
0,070 0,076 0,003 0,059 

p=0,310 p=0,266 p=0,961 p=0,390 

Фаталістичне 

теперішніє 

-0,366 -0,332 -0,327 -0,104 

p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,129 
 

Цікавим виявився факт існуваннія значимих від’ємних зв’язків між 

прогностіичною компетенітністю, її видами (крім часового прогнозуівання) та 

такими формами часової орієнтаціії як – негативніе минуле, теперішніє 

гедоністіичне, теперішніє фаталістіичне, які характеріизують сприйнятітя 

ситуації як неконтроільованої й непередбіачуваної, а від так вибудова 

стратегіій по випереджіальним подіям не можливі і пов’язані з домінуваінням у 

людини сильних емоцій без когнітивіного оцінюваніня та переробкіи 

інформаціії. 

Не було встановліено значимих кореляціійних зв’язків між 

прогностіичною компетенітністю, її видами та часовою орієнтаціією на 
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позитивніе минуле, наявністіь тенденціії в сторону додатної кореяції дає нам 

підстави припусти іти, що позитивніе сприйнятітя власного минулого створює 

основу для змін у поведінціі і мисленні, гнучкостіі й винахідліивості при 

орієнтувіанні в ситуації з невизначіеністю, а від так, ймовірно підвищуєіться 

прогностіична компетенітність особистоісті, проте дане припущен іня потребує 

додатковіої перевіркіи. 

Аналізуючи кореляціійні зв’язки між прогностіичною компетенітністю, її 

видами та вольовиміи якостями як особистіісними утворенніями, що 

забезпечіують мобілізаіцію психофізіичних можливосітей людини, були 

встановліені значущі додатні зв’язки з усіма представіленими якостями (крім 

рішучістіь і самостійіність для особистіісно-ситуативного прогнозуівання; 

ініціатиівність, рішучістіь і самостійіність для часового прогнозуівання). 

Продовження Таблиці 3.2 

Змінні ПК Види прогностіичної компетенітності 

О-С П Ч 

В
о

л
ь
о

в
і 

я
к
о

ст
і 

Відповідальність 
0,388 0,270 0,194 0,439 

p=0,000 p=0,000 p=0,004 p=0,000 

Ініціативність 
0,182 0,136 0,222 0,039 

p=0,007 p=0,046 p=0,001 p=0,570 

Рішучість 
0,170 0,069 0,231 0,133 

p=0,012 p=0,311 p=0,001 p=0,051 

Самостійність 
0,222 0,125 0,282 0,110 

p=0,001 p=0,068 p=0,000 p=0,109 

Витримка 
0,297 0,201 0,270 0,221 

p=0,000 p=0,003 p=0,000 p=0,001 

Наполегливість 
0,247 0,149 0,299 0,136 

p=0,000 p=0,029 p=0,000 p=0,046 

Енергійність 
0,298 0,189 0,310 0,182 

p=0,000 p=0,005 p=0,000 p=0,007 

Уважність 
0,354 0,246 0,317 0,247 

p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,000 

Цілеспрямованість 
0,426 0,368 0,249 0,316 

p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,000 
 

Наявні взаємозві’язки ймовірно можна пояснити як прояв у людини 

інтерналіьного локусу контролю (відповідальність), яскравосіті власних ідей/ 

планів, критичноісті оцінки пропозиціій інших (ініціативність), вміння 

приймати й втілюватіи в життя прийняттіі рішення (рішучість); стратегіій 
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протидії оточенню (самостійність), здатностіі пригнічуівати власні 

імпульсиівні несвідоміі емоційні реакції (витримка), вміння досягати 

результаітивності у подоланніі перешкод (наполегливість) та оперативіно 

мобілізуіватися до необхідніого рівня активносіті (енергійність), а також прояв 

міри довільноісті концентріації (уважність) й здатностіі чітко усвідомліювати 

мету і відповідіні ефективніі шляхи її досягненіня (цілеспрямованість). Таким 

чином, успішне прогнозуівання майбутньіого, адекватніе передбачіення 

ймовірноіго результаіту ґрунтуєтіься саме на розвиненіих вольових якостях 

особистоісті. 

На основі аналізу даних з таблиці 3.2 були побудоваіні кореляціійні 

плеяди (рис. 3.2), які відображіають специфікіу зв’язків між зміними 

процесуаільного рівня та прогностіичною компетенітністю (ПК). 
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Примітка:                 додатній зв’язок;                  від’ємний зв’язок 

А – типи мислення, Б – стилі мислення, В – види часової орієнтаціії 
 

Рис. 3.2. Кореляціійні плеяди взаємозві’язків між прогностіичною 

компетенітністю та складовиіми внутрішніього процесуаільного рівня 
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Далі розглянеімо наявністіь кореляціійних зв’язків між прогностіичною 

компетенітністю та складовиіми зовнішньіого аспекту її виявленнія. В 

таблиці 3.3 представілені коефіцієінти кореляціій між прогностіичної 

компетенітністю, її видами та загальниім рівнем адаптивніості, її складовиіми. 

Таблиця 3.3 

Кореляційні зв’язки між прогностіичною компетенітністю та змінними, 

що характеріизують зовнішніій аспект її вияву 

Змінні 
Прогностична 

компетенітність 

Види прогностіичної 

компетенітності 

особистісно-

ситуативна 
просторова часова 

П
о

к
аз

н
и

к
и

 а
д

ап
ти

в
н

іо
ст

і 

ШОСС 
0,407 0,322 0,327 0,253 

p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,000 

ЛІСС 
0,614 0,502 0,508 0,343 

p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,000 

ТОСО 
0,379 0,304 0,369 0,162 

p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,017 

УЕП 
0,413 0,294 0,471 0,171 

p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,012 

ГІ 
0,047 0,038 0,179 -0,119 

p=0,492 p=0,579 p=0,009 p=0,082 

ГПН 
0,302 0,264 0,277 0,108 

p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,115 

ГДЦ 
0,165 0,168 0,119 0,050 

p=0,015 p=0,014 p=0,082 p=0,468 

ПОУ 
0,096 0,089 0,090 0,025 

p=0,160 p=0,193 p=0,190 p=0,711 

ОПА 
0,560 0,450 0,544 0,240 

p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,000 
 

Аналіз результаітів, що наведено у таблиці 3.3, демонстріує, що 

найтіснііші додатні зв’язки встановліені з показникіами ЛІСС (легкість 

розпізнаівання сигналів соціуму) як розвиненіої здатностіі індивіда 

виокремліювати серед різних факторів в конкретніій ситуації, головні, 

змістоутіворюючі, найбільш об’єктивно значущі сигнали. На думку 

О. П. Санніковіої та О. В. Кузнєцовіої, саме за умов розвиненіості даного 

параметріу особистіість характеріизується адекватніістю адаптаціійної 

поведінкіи, помірковіаністю, використіанням попередніього аналізу ситуації, 
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що виникла. Ми вважаємо, що в особистіісному профілі особистоісті з 

високим рівнем розвитку прогностіичної компетенітності буде також високим 

рівень саме цього параметріу. 

Не виявлено значущогіо кореляціійного зв’язку між прогностіичною 

компетенітністю та ГІ (готовність до змін), що знаходитіь своє підтвердіження 

з отриманиіми даними показникіа рівня толерантіності до невизначіеності. 

Скоріше за все, прогностіична компетенітність базуєтьсія на минулих 

перевіреіних знаннях, які мали вже успіх в прогнозуіванні й передбачіенні 

очікуваніих результаітів, тому має місце певна пересторіога до нових 

принципіів, стилю поведінкіи, ставленнія до життя в цілому. 

Також не встановліено значущогіо кореляціійного зв’язку з показникіом 

ПОУ (показник загальноіго задоволеіння) як міри прийняттія існуючої 

життєвої ситуації, тобто здатностіі будувати прогноз на майбутнє; зазначеніий 

показник є стійкою властивіістю особистоісті, а тому в незначніій мірі 

залежить від аналізу актуальніої ситуації і ставленнія суб’єкта до неї. 

Отримані дані дають нам підстави вважати, що підвищеніня рівня 

прогностіичної компетенітності, загалом чи парціальіно, сприятиміе 

підвищеніню рівня адаптивніості особистоісті як спроможніості до внутрішнііх 

(психологічних) і зовнішнііх (поведінкових) перебудоів, які спрямоваіні на 

збереженіня рівноважіних взаємин з середовиіщем. Оскільки, прогнозуівання 

включає знання про майбутнє, то можемо припустиіти, що все це мотивує 

індивіда на конструк ітивні прояви життєздіійснення й, тим самим, забезпечіує 

«підготовку» до подій, де випереджіальна підготовіка виступає 

«необхідністю» при адаптаціії до мінливих умов середови іща, оптимальіної 

саморегуіляції поведінкіи й активної перетворіюючої діяльносіті, отримані дані 

відкриваіють цікаві перспектіиви встановліення розбіжноістей між групами з 

різними рівнями прояву схильносіті до ризиковаіної поведінкіи. 

На основі аналізу результаітів, представілених у таблиці 3.3, була 

побудоваіна кореляціійна плеяда (рис. 3.3), що відображіає специфікіу зв’язків 

між змінною (ПК) та кожною означеноію групою показникіів. 
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Рис. 3.3. Кореляціійна плеяда взаємозві’язків між прогностіичною 

компетенітністю та складовиіми, які відносятіься до зовнішньіого аспекту її 

виявленнія 

Таким чином, результаіти кореляціійного аналізу підтвердіжують 

правоміріність висунути іх нами гіпотез щодо існуваннія зв’язків між двома 

рядами психічниіх властивоістей в структуріі прогностіичної компетенітності: 

показникіами внутрішніього (базового та процесуаільного рівнів) та 

зовнішньіого аспекту виявленнія прогностіичної компетенітності особистоісті. 

Проаналізовані результаіти дають можливісіть подальшоіго розрахун іку і 

прогнозуівання особливоістей прогностіичної компетенітності залежно від 

найбільш значущих чинників внутрішн іьої детермініації та її зовнішньіого 

вияву в осіб з різними рівнями схильносіті до ризиковаіної поведінкіи, що є 

основою розробки дослідниіцьких стратегіій з метою перевіркіи висунутиіх 

гіпотез. 

 

3.2.2. Перевіркіа змістовоії моделі прогностіичної компетенітності на основі 

внутрішнііх і зовнішнііх аспектів її вияву 

 

З метою перевіркіи вірогідніого впливу базових, процесуаільних та 

зовнішнііх ознак на варіацію досліджуіваної залежної змінної (рівня 

прогностіичної компетенітності особистоісті) було побудоваіно три 

кореляціійно-регресійні моделі. 
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На першому етапі перевіряілась вірогідніість зв’язку прогностіичної 

компетенітності (ПК) з психологіічними чинникаміи, які були віднесеніі до 

складовиіх внутрішніього базового рівня: форми рефлексиівності 

(ретроспективна, ситуативіна, перспектіивна, рефлексиівність в спілкуваінні і 

взаємодіії), 16 шкал особистіісних характеріистик (відкритість, оперативінітсь 

мислення, емоційна стійкістіь, домінантіність, експресиівність, нормативіність 

поведінкіи, сміливісіть, чуттєвісіть/м’якість, підозріліість, мрійливіість, 

дипломатіичність, тривожніість, радикалі ізм, самодостіатність, самоконтіроль, 

напруженіість), а також показникіи десяти стійких програм-настанов 

особистоісті, що представілені моделлю емоційноії цінності Б. І. Додонова 

(емоційна, комуніка ітивна, глорична, проксичніа, пугнична, романтичіна, 

гностичніа, естетичніа, гедоністіична, акізитивіна емоційні спрямоваіності). 

Результати лінійногіо множинноіго регресійіного аналізу, здійсненіого 

для незалежніих змінних (предикторів), надали змогу виокремиіти вісім 

пояснюваільних факторів, які виявилисіь статистиічно значущиміи. За цими 

фактораміи було побудоваіно восьмифаікторну кореляціійно-регресійну модель 

виду: 

ПК = 218,19 + 0,366*гностична емоційна спрямоваіність + 

0,175*самоконтроль + (-0,191)*напруженість + 0,252*ситуативна рефлексиівність + 

(-0,181)*ретроспективна рефлексиівність + 0,157*рефлексивність в спілкуваінні + 

0,110*оперативність мислення + (-0,135)*гедоністична емоційна спрямоваіність. 

Результати регресійіної статистиіки наведено в таблиці 3.4, а загальна 

характеріистика побудоваіної кореляціійно-регресійної моделі представілена 

в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.4 

Регресійна статистиіка для восьмифаікторної моделі предиктоірів 

прогностіичної компетенітності внутрішніього базового рівня 

Множинний R 
R квадрат 

(R Square) 

Нормований R-

квадрат (Adjusted 

R Square) 

Стандартна 

похибка оцінки 

(Std. Error of the 

Estimateі) 

Р-значення 

0,660 0,436 0,411 16,20310 0,000 
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Значення R-квадрату (коефіцієнту детермініації) дорівнює в цій моделі 

0,436. Це свідчить про те, що частка дисперсіії результаіту залежної змінної 

(ПК), що пояснена регресієію, складає 43,6 %. Розраховіана регресійіна модель 

є значущою за F-критерієм Фішера (F=16,20, при р≤0,001). Величина 

коефіцієінту множинноії кореляціії для восьмифаікторної моделі вірогідніості 

впливу особистіісних предиктоірів на прояв прогностіичної компетенітності 

дорівнює 0,660, що свідчить про наявністіь у моделі високого рівня 

прогностіичної надійносіті. 

Таблиця 3.5 

Характеристики кореляціійно-регресійних зв’язків між досліджуіваними 

ознаками базового рівня 

Предиктори 

Коефіцієнти 
t-критерій 

Стьюдентіа 

Рівень 

значущосіті 

вірогідніості 

прогнозу (р) 

Нестандартизовані 

коефіцієінти регресії 

(В) 

Стандартна 

помилка 

Нормалізовані 

коефіцієінти 

регресії (Beta) 

ПК (Константа) 218,190 10,979  19,873 0,000 

гностична емоційна 

спрямоваіність 
2,292 0,379 0,366 6,041 0,000 

гедоністична емоційна 

спрямоваіність 
-0,845 0,344 -0,135 -2,457 0,015 

самоконтроль 2,060 0,639 0,175 3,222 0,001 

напруженість -2,692 0,779 -0,191 -3,454 0,001 

ситуативна 

рефлексиівність 
1,033 0,243 0,252 4,254 0,000 

ретроспективна 

рефлексиівність 
-0,643 0,209 -0,181 -3,077 0,002 

рефлексивність в 

спілкуваінні 
0,590 0,214 0,157 2,754 0,006 

оперативність 

мисленняі 
1,030 0,515 0,110 2,002 0,047 

 

Три з пояснюваільних факторів від’ємно корелюютіь з прогностіичною 

компетенітністю (гедоністична емоційна спрямоваіність, напруженіість й 

ретроспеіктивна рефлексиівність), а п’ять факторів корелюют іь додатно 

(гностична емоційна спрямоваіність, самоконтіроль, ситуативіна 

рефлексиівність, рефлексиівність в спілкуваінні й інтелекті); оскільки в 

представіленій моделі є всі виокремліенні чинники, це дає підстави говорити 

про доцільніість виокремліення внутрішніього базового рівня у вияву 

прогностіичної компетенітності особистоісті. 
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На основі аналізу стандартіних коефіцієінтів регресії можна визначитіи 

відносниій рівень впливу кожного з предиктоірів, що відтвориіть відносну їх 

ієрархію. Найбільш іою прогнозуіючою силою в ієрархії змінних 

характеріизується «гностична емоційна спрямоваіність» (r=0,366). За нею 

слідує змінна «ситуативна рефлексиівність» (r=0,252). Наступни іми є змінні 

«напруженість» (r=-0,191), «ретроспективна рефлексиівність» (r=-0,181), 

«самоконтроль» (r=-0,175), «рефлексивність в спілкуваінні» (r=0,157), 

«гедоністична емоційна спрямоваіність» (r=-0,135) та «оперативність 

мисленняі» (r=0,110). 

На другому етапі перевіряілась вірогідніість зв’язку прогностіичної 

компетенітності (ПК) зі змінними, які були віднесеніі до складовиіх 

внутрішніього процесуаільного рівня: форми часової перспектіиви особистоісті 

(«негативне минуле», «теперішнє гедоністіичне», «майбутнє», «позитивне 

минуле», «теперішнє фаталістіичне»), толерантіність до невизначіеності, тип 

мислення (предметно-дієвий, абстрактіно-символічний, словесноі-логічний, 

наочно-образний, творчий), стиль мислення (синтетичний, ідеалістіичний, 

прагматиічний, аналітичіний, реалістиічний), а також показникіи дев’яти 

стійких вольових особистоістей (відповідальність, ініціатиівність, рішучістіь, 

самостійіність, витримка, наполегліивість, енергійніість, уважністіь, 

цілеспряімованість), що дало змогу виокремиіти вісім пояснюваільних 

факторів, які виявилисіь статистиічно значущиміи. 

Кореляційно-регресійна модель має вигляд: 

ПК = 203,79 + 0,388*орієнтація на майбутнє + 0,170*цілеспрямованість 

+ 0,129*самостійність + 0,151*наполегливість + 0,181*абстрактно-

символічний тип мислення + 0,125*аналітичний стиль мислення + 

(-0,169)*орієнтація на теперішніє гедоністіичне + (-0,125)*орієнтація на 

теперішніє фаталістіичне. 

В таблиці 3.6 представілено результаіти виокремліеної регресійіної моделі 

емпіричніого досліджеіння. 
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Таблиця 3.6 

Регресійна статистиіка для восьмифаікторної моделі предиктоірів 

прогностіичної компетенітності внутрішніього процесуаільного рівня 

Множинний R 
R квадрат 

(R Square) 

Нормований R-

квадрат 

(Adjusted R 

Square) 

Стандартна 

похибка оцінки 

(Std. Error of the 

Estimateі) 

Р-значення 

0,696 0,484 0,467 15,41374 0,000 
 

Значення коефіцієінту детермініації дорівнює в даній моделі 48,4 %. 

Розраховіана регресійіна модель є значущою за F-критерієм Фішера (F=15,41, 

при р≤0,001). Величина коефіцієінту множинноії кореляціії для 

восьмифаікторної моделі вірогідніості впливу особистіісних предиктоірів на 

прояв прогностіичної компетенітності дорівнює 0,696. 

Таблиця 3.7 

Характеристики кореляціійно-регресійних зв’язків між досліджуіваними 

ознаками процесуаільного рівня 

Предиктори 

Коефіцієнти 
t-критерій 

Стьюдентіа 

Рівень 

значущосіті 

вірогідніості 

прогнозу (р) 

Нестандартизовані 

коефіцієінти регресії 

(В) 

Стандартна 

помилка 

Нормалізовані 

коефіцієінти 

регресії (Beta) 

ПК (Константа) 203,790 12,954  15,732 0,000 

орієнтація на майбутнє і 15,020 2,116 0,388 7,098 0,000 

цілеспрямованість 1,901 0,633 0,170 3,004 0,003 

самостійність 1,591 0,665 0,129 2,392 0,018 

абстрактно-

символічний тип 

мисленняі 

2,118 0,595 0,181 3,559 0,000 

аналітичний стиль 

мисленняі 
1,943 0,928 0,125 2,092 0,038 

орієнтація на теперішніє 

гедоністіичне 
-7,212 2,342 -0,169 -3,080 0,002 

наполегливість 2,217 0,826 0,151 2,685 0,008 

орієнтація на теперішніє 

фаталістіичне 
-3,870 1,730 -0,125 -2,237 0,026 

 

Виявлено, що в побудоваіній моделі два з пояснюваільних факторів 

від’ємно корелюютіь з прогностіичною компетенітністю (орієнтація на 

теперішніє фаталістіичне та теперішніє гедоністіичне), а шість факторів 

корелюютіь додатно (наполегливість, аналітичіний стиль мислення, 

абстрактіно-символічний тип мислення, самостійіність, цілеспряімованість та 
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орієнтаціія на майбутнєі), а оскільки в представіленій моделі присутні всі 

виокремліені чинники, це надає підстави говорити про доцільніість виділеннія 

внутрішніього процесуаільного рівня вияву прогностіичної компетенітності 

особистоісті. 

Як видно із таблиці 3.7, стандартіні коефіцієінти регресії відображіають 

відносну ієрархію рівня впливу кожного з предиктоірів: «орієнтація на 

майбутнєі» (r=0,388) характеріизується найбільшіою прогнозуіючою силою в 

ієрархії змінних, наступноію слідує змінна «абстрактно-символічний тип 

мисленняі» (r=0,181), далі – змінні «цілеспрямованість» (r=0,170), «орієнтація 

на теперішніє гедоністіичне» (r=-0,169), «наполегливість» (r=0,151), 

«самостійність» (r=0,129), «аналітичний стиль мисленняі» (r=0,125) та 

«орієнтація на теперішніє фаталістіичне» (r=-0,125). 

Крім того, було перевіреіно вірогідніість зв’язку прогностіичної 

компетенітності з особливоістями, які були віднесеніі до складовиіх 

зовнішньіого рівня її вияву, а саме: широта обсягу сигналів соціуму, легкість 

розпізнаівання сигналів соціуму, точність орієнтаціії в сигналах соціуму, 

стійкістіь емоційноіго переживаіння, готовнісіть змінюватіися, готовнісіть до 

конструкітивних дій з метою подоланнія невдач, готовнісіть до досягненіня 

мети, показник загальноіго задоволеіння актуальніою життєвою ситуацієію, 

сумарний показник рівня адаптивніості особистоісті. В результаіті було 

виокремліено два пояснюваільних фактори, а на їх основі побудоваіно 

представілену нижче кореляціійно-регресійну модель: 

ПК = 200,58 + 0,538*легкість розпізнаівання сигналів соціуму + 

0,180*широта обсягу сигналів соціуму. 

Результати регресійіної статистиіки наведено в таблиці 3.8, а загальна 

характеріистика побудоваіної кореляціійно-регресійної моделі представілена 

в таблиці 3.9. 
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Таблиця 3.8 

Регресійна статистиіка для двофактоірної моделі предиктоірів 

прогностіичної компетенітності зовнішньіого аспекту 

Множинний R 
R квадрат 

(R Square) 

Нормований R-

квадрат (Adjusted 

R Square) 

Стандартна 

похибка оцінки 

(Std. Error of the 

Estimateі) 

Р-значення 

0,635 0,403 0,397 16,38852 0,000 
 

Значення R-квадрату дорівнює в цій моделі 0,403, що свідчить про 

частку дисперсіії результаіту залежної змінної (ПК), що, пояснена регресієію, 

складає 40,3 %. Розраховіана регресійіна модель є значущою за F-критерієм 

Фішера (F=16,39, при р≤0,001). Величина коефіціє інту множинноії кореляціії 

для двофактоірної моделі вірогідніості впливу особистіісних предиктоірів на 

прояв прогностіичної компетенітності дорівнює 0,635. 

Таблиця 3.9 

Характеристики кореляціійно-регресійних зв’язків між досліджуіваними 

ознаками, які відносятіься до зовнішньіого аспекту 

Предиктори 

Коефіцієнти 
t-критерій 

Стьюдентіа 

Рівень 

значущосіті 

вірогідніості 

прогнозу (р) 

Нестандартизовані 

коефіцієінти регресії 

(В) 

Стандартна 

помилка 

Нормалізовані 

коефіцієінти 

регресії (Beta) 

ПК (Константа) 200,578 5,259  38,141 0,000 

легкість розпізнаівання 

сигналів соціуму 
1,750 0,191 0,538 9,175 0,000 

широта обсягу сигналів 

соціуму 
0,659 0,215 0,180 3,065 0,002 

 

Аналізуючи стандартіні коефіцієінти регресії, що відображіають 

відносниій рівень впливу кожного з предиктоірів, визначеніа їх ієрархія: 

найбільш прогнозуіючою силою є змінна «легкість розпізнаівання сигналів 

соціуму» (r=0,538), далі змінна «широта обсягу сигналів соціуму» (r=0,180). 

В результаіті проведеніого аналізу була виявлена позитивніа 

обумовлеіність змінних – адаптивніість та прогностіична компетенітність, тобто 

за умови кожної позитивніої одиничноії зміни адаптивніості, можливо 

прогнозуівати збільшеніня значення прогностіичної компетенітності й, 
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відповідіно, при збільшеніні прогностіичної компетенітності буде змінюватіися 

адаптивніість. 

Отже, отримані дані підтвердіжують правоміріність висунутиіх гіпотез 

щодо існуваннія в структур іі прогностіичної компетенітності внутрішніього та 

зовнішньіого рівнів зі своїм змістовиім наповненіням та надають підстави для 

досліджеіння особливоістей прогностіичної компетенітності саме в такому 

розумінніі у осіб з різними рівнями схильносіті до ризиковаіної поведінкіи. 

 

3.2.3. Психологіічні особливоісті осіб з різними рівнями схильносіті до 

ризиковаіної поведінкіи 

 

Наступним математиіко-статистичним кроком було застосувіання 

кластерніого аналізу (алгоритм К-середніх) з розподіліенням вибірки на три 

максималіьно відмінниіх кластери за аналогаміи незалежніих змінних (рис. 3.4), 

які характеріизують схильнісіть до ризиковаіної поведінкіи – схильнісіть до 

ризику як властивіість особистоісті, складові ризику та поведінкіові орієнтаціії 

в ризиковаіній поведінціі.  
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Рис. 3.4. Результаіти кластериізації вибірки на три групи за аналогом 

незалежніої змінної 
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Перший кластер об’єднав 65 досліджуіваних з високим рівнем прояву 

показникіів нелажної змінної – схильносіті до ризиковаіної поведінкіи. Другий 

кластер – 76 осіб, які виявили середній рівень та третій кластер – 

74 досліджуіваних, які продемоністрували низькі показникіи за вимірюваіними 

ознаками. Всі величини t-критерію за показникіами представілено в Додатках. 

В таблиці 3.10 представілено усереднеіні за трьома кластераіми показникіи за 

означениіми ознаками. 

Таблиця 3.10 

Усереднені за трьома кластераіми показникіи рівня прояву схильносіті до 

ризиковаіної поведінкіи 

Кластер 

досліджуіваних 

Усереднені за кластераіми рівні виявленнія ознак 

схильність 

до ризику 

складові ризику
 поведінкові орієнтаціії в 

ризиковаіній поведінціі
 

1
4
 2 3 4 5 6

5
 7 8 9 

Перший
1 

(N
2
 = 65) 

22,75 25,4 25,12 23,75 22,45 23,72 6,48 5,94 5,26 5,43 

Другий 

(N = 76) 
22,14 25,82 19,29 21,57 22,46 21,75 7,11 5,66 4,7 5,49 

Третій 

(N = 74) 
15,31 16,57 15,28 16,66 18,69 16,29 4,07 4,45 3,35 3,32 

Рівні значущосіті розбіжноістей за t – критерієім Стьюдентіа між кластераіми
3
 

Перший і 

другий 
- - 

значущі 
при 

p≤0,05 
- - 

значущі 
при 

p≤0,01 

значущі 
при 

p≤0,05 
- 

значущі 
при 

p≤0,05 
- 

Другий і 

третій 
значущі при 

p≤0,05 

значущі 
при 

p≤0,05 

значущі 
при 

p≤0,05 

значущі 
при 

p≤0,01 

значущі 
при 

p≤0,05 

значущі 
при 

p≤0,05 

значущі 
при 

p≤0,05 

значущі 
при 

p≤0,05 

значущі 
при 

p≤0,05 

значущі 
при 

p≤0,05 

Перший і 

третій 
значущі при 

p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,01 

значущі 

при 
p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,05 

_______________________________________________________________ 

1 Перший кластер – «вр-СхР» - високий рівень схильносіті до ризику. Другий – «ср-СхР» - середній рівень схильносіті до 

ризику. Третій – «нр-СхР» - низький рівень розвитку схильносіті до ризику. 
2 N – кількістіь досліджуіваних. 
3 Рівні значущосіті розбіжноістей обчислювіались за нормованіими величинаіми показникіів. 
4 Перелік показникіів - компоненіт ризику: емоційниій (1), когнітивіний (2), дієвий (3), контрольіно-регулятивний (4), 

композитіивна оцінка ризику (5). 
5 Перелік показникіів - поведінкіові орієнтаціії в ризику: пошук гострих відчуттіів (6), нетерпиміість до одноманіітності 

(7), пошук нових вражень (8), неадаптиівне прагненнія до труднощіів (9). 

 

Аналіз даних таблиці 3.10 свідчить про те, що у представіників кластеру 

1 показник рівня сформоваіності схильносіті до ризику становитіь 22,75, 

кластеру 2 – 22,14, кластеру 3 – 15,31. Значення показник іів за складовиіми 

ризику такі: емоційниій (кластер 1 – 25,4; кластер 2 – 25,82; кластер 3 – 16,57), 

когнітивіний (кластер 1 – 25,12; кластер 2 – 19,29; кластер 3 – 15,28), 

конативніий (кластер 1 – 23,75; кластер 2 – 21,57; кластер 3 – 16,66), 



128 

контрольіно-регулятивний (кластер 1 – 22,45; кластер 2 – 22,46; кластер 3 – 

18,69), композитіивна оцінка ризику (кластер 1 – 23,72; кластер 2 – 21,75; 

кластер 3 – 16,29). Також встановліенні відмінноісті в демонстріуванні 

поведінкіових орієнтаціій щодо ризику: пошук гострих відчуттіів (кластер 1 – 

6,48; кластер 2 – 7,11; кластер 3 – 4,07), нетерпиміість до одноманіітності 

(кластер 1 – 5,94; кластер 2 – 5,66; кластер 3 – 4,45), пошук нових вражень 

(кластер 1 – 5,26; кластер 2 – 4,7; кластер 3 – 3,35), неадаптиівне прагненнія до 

труднощіів (кластер 1 – 5,43; кластер 2 – 5,49; кластер 3 – 3,32). Відмінноісті 

значущі за t-критерієм Стьюдентіа при p≤0,01. 

Для осіб, що належать до кластеру 1 («вр-СхР» – високий рівень 

схильносіті до ризиковаіної поведінкіи), характеріними є високі показникіи за 

рівнем вираженоісті схильносіті до ризику як особистіісної властивоісті, 

зокрема когнітивіного компоненіту ризику (наявність думок, уявлень, що 

пов’язані з ризиком, за допомогоію яких людина може сприйматіи, 

розпізнаівати ситуації ризику, але не приймати рішення відносно вибору 

альтернаітив тощо); дієвого компоненіту ризику (характеристики, що можуть 

бути зовні зафіксовіані через безпосеріедні ризиковаіні дії, емоції, виразні 

рухи, міміку, жести, висловлюівання та поведінкіу загалом); крім того, 

відмічаєіться високий рівень нетерпиміості до одноманіітності та прагненнія 

шукати нові враження (що підтвердіжує результаіти нашого пілотажніого 

досліджеіння стосовно існуванн ія у ризиковаіній поведінціі генераліізованої 

тенденціії до пошуку раніше незнаних, різноман іітних інтенсивіних відчуттіів і 

переживаінь, прагненнія до фізичногіо ризику заради чуттєвогіо досвіду). 

Представники 2 кластеру («ср-СхР» – середній рівень схильносіті до 

ризиковаіної поведінкіи) також демонстріують високий рівень схильносіті до 

ризику як особистіісної риси, проте їхні результаіти суттєво відрізняіються від 

результаітів осіб кластеру 1: відзначаіється високий рівень емоційноіго 

компоненіту ризику (афективні реакції, що виникаютіь при переживаінні 

ризику, сила пов’язаних з ризиком емоційниіх переживаінь, яскрава емоційна 

палітра) та прагненнія до пошуку гострих відчуттіів. Ми вважаємо, що у осіб 
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даної групи схильнісіть до ризику як готовнісіть до зміни вражень і пошуку 

сильних відчуттіів відрізняіється від імпульсиівності осіб кластеру 1 своєю 

проактивіністю у регуляціії діяльносіті, яка вимагає самостійіності при 

прийняттіі рішень. 

Для осіб, що належать до 3 кластеру («нр-СхР» – низький рівень 

розвитку схильносіті до ризиковаіної поведінкіи) властивиіми є низькі значення 

за усіма параметріами схильносіті до ризиковаіної поведінкіи, що дає підстави 

вважати дану групу полярним кластероім з мінімальіним вираженніям 

означениіх показникіів. 

На наш погляд, отримані дані свідчать про те, що кластериізація 

досліджуіваних за критерієім рівня особистіісної схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи дала змогу створити групи, які в цілому істотно відрізняіються між 

собою, й тому можуть стати предметоім подальшоіго вивчення феномену 

прогностіичної компетенітності особистоісті. 

На рис. 3.5 відображіені результаіти розподіліу кластеріів за рівнем 

сформоваіності прогностіичної компетенітності та її основних видів. 
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Рис. 3.5. Відмінноісті між показникіами прогностіичної компетенітності 
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В таблиці 3.11 представілено дані загальноіго рівня прояву показникіів 

прогностіичної компетенітності для нееквіваілентних груп. У представіників 

кластеру 1 показник рівня здібностіі до прогнозуівання становитіь 8,89; у 

досліджуіваних, що об’єднані у кластер 2,– 10,89; в представіників кластеру 

3 – 9,51. Показник прогностіичної компетенітності в середньоіму становитіь у 

кластері 1 – 240,6; у досліджуіваних кластеру 2 – 273,83, а у досліджуіваних, 

що об’єднані в кластер 3,– 252,68 бала. У зв’язку з цим також були 

встановліені статистиічні відмінноісті у складовиіх прогностіичної 

компетенітності: особистіісно-ситуативному (кластер 1 – 154,91; кластер 2 – 

173,79; кластер 3 – 164,89), простороівому (кластер 1 – 48,54; кластер 2 – 

55,75; кластер 3 – 47,58), часовому (кластер 1 – 37,06; кластер 2 – 44,29; 

кластер 3 – 40,37) компоненітах. 

Таблиця 3.11 

Міжкластерні відмінноісті за ознаками прогностіичної компетенітності та 

її основних видів 

Кластер 

досліджуіваних 

Усереднені за кластераіми рівні виявленнія ознак 

здібність до 

прогнозуівання 

прогностична 

компетенітність 

види прогностіичної компетенітності 

особистісно-

ситуативна 
просторова часова 

Перший
1 

(N
2
 = 65) 

8,89 240,6 154,91 48,54 37,06 

Другий 

(N = 76) 
10,89 273,83 173,79 55,75 44,29 

Третій 

(N = 74) 
9,51 252,68 164,89 47,58 40,37 

Рівні значущосіті розбіжноістей за t – критерієім Стьюдентіа між кластераіми
3 

Перший і 

другий 
значущі при p≤0,05 значущі при p≤0,05 значущі при p≤0,05 значущі при p≤0,05 значущі при 

p≤0,05 

Другий і 

третій 
значущі при p≤0,05 значущі при p≤0,05 значущі при p<0,05 значущі при p≤0,05 значущі при 

p≤0,05 

Перший і третій значущі при p≤0,05 значущі при p≤0,05 значущі при p≤0,05 - 
значущі при 

p≤0,01 
_______________________________________________________________ 

1 Перший кластер – «вр-СхР» - високий рівень схильносіті до ризику. Другий – «ср-СхР» - середній рівень схильносіті до 

ризику. Третій – «нр-СхР» - низький рівень розвитку схильносіті до ризику. 
2 N – кількістіь досліджуіваних. 
3 Рівні значущосіті розбіжноістей обчислювіались за нормованіими величинаіми показникіів. 

 

Для осіб кластеру 2 – з середнім рівнем схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи – виявилисія достовіріно значущиміи рівні прояву здібностіі до 

прогнозуівання, прогностіичної компетенітності та основних її видів; відтак, 

представіники даної групи можуть вважатисія «прогностично компетенітними» 
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та характеріизуватися загальноію здатністію зберігатіи та оптимальіно 

конструюівати власне майбутнє, а також, експлікуіючи минулий досвід 

(знання, уміння, навички, досягненіня) конструюівати образ очікуваніого 

майбутньіого, та, ймовірно, підвищув іати власну ефективніість в усіх сферах 

життєдіяільності. 

Представникам кластеру 3 – з низьким рівнем схильносіті до 

ризиковаіної поведінкіи – властивиій середній рівень прояву прогностіичної 

компетенітності, її видів та здібностіі до прогнозуівання. Осіб цієї групи можна 

вважати «здібними до прогнозуівання». В результаіті попередніьо проведеніого 

кореляціійного аналізу було встановліено, що існує тісний додатній зв’язок 

(r=0,721) між здібністію до прогнозуівання та загальниім рівнем прогностіичної 

компетенітності, що дає вважати дані змінні мультикоілінеарними, а тому 

розглядаіти їх як прояв єдиної властивоісті особистоісті. 

У досліджуіваних з високою схильносіті до ризиковаіної поведінкіи, 

порівняніо з представіниками інших кластеріів, спостеріігається низький рівень 

сформоваіності здібностіі до прогнозуівання, власне рівня прогностіичної 

компетенітності та її основних видів, тобто є підстави вважати дану групу 

осіб «прогностично некомпетіентними». 

Для подальшоіго аналізу результаітів емпіричніого досліджеіння було 

проведеніо зіставлеіння результаітів кластериізації досліджуіваних за ознаками, 

які ми розглядаіли як базові складові внутрішнііх ознак прогностіичної 

компетенітності (рис. 3.6 – 3.8). 

При цьому між кластераіми 1 і 2 виявлені значущі відмінноісті у рівні 

розвитку саморефліексії (ситуативна рефлексиівність для кластеру 1 – 31,69; 

для кластеру 2 – 33,64; перспектіивна рефлексиівність становитіь для кластеру 

1 – 32,75; для кластеру 2 – 35,21), – тобто за фактором, який, за нашою 

гіпотезоію, є важливим особистіісним аспектом регуляціії поведінкіи людини. 

За показникіом рефлексиівності внутрішніього світу інших людей статистиічно 

значущим виявилисія відмінноісті лише для кластеріів 1 і 2. 
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Рис. 3.6. Відмінноісті між показникіами рефлексиівності 

Таблиця 3.12 містить усереднеіні показникіи трьох кластеріів за ознакою 

розвитку рівня рефлектиівності. Проаналіізувавши її, бачимо, що субшкала 

ретроспеіктивної рефлексиівності має значущі відмінноісті для кластеру 2 

(33,66 балів) та кластеру 3 (36,14 балів). Також встановліені значущі відмінноісті 

для кластеріів 1 і 3 за ситуативіною (кластер 1 – 31,69; кластер 3 – 34,57) та 

перспектіивною (кластер 1 – 32,75; кластер 2 – 36,72) рефлексиівністю. 

Таблиця 3.12 

Усереднені за трьома кластераіми показникіи рефлексиівності 

Кластер 

досліджуіваних 

Усереднені за кластераіми рівні виявленнія ознак 

ретроспективна 

рефлексиівність 

ситуативна 

рефлексиівність 

перспективна 

рефлексиівність 

рефлексивність в 

спілкуваінні та взаємодіії 

Перший
1 

(N
2
 = 65) 

35,14 31,69 32,75 32,85 

Другий 

(N = 76) 
33,66 33,64 35,21 35,51 

Третій 

(N = 74) 
36,14 34,57 36,72 34,32 

Рівні значущосіті розбіжно істей за t – критерієім Стьюдентіа між кластераіми
3
 

Перший і другий - значущі при p≤0,05 значущі при p≤0,05 значущі при p≤0,01 

Другий і третій значущі при p≤0,01 - - - 
Перший і третій - значущі при p≤0,01 значущі при p≤0,05 - 

_______________________________________________________________ 

1 Перший кластер – «вр-СхР» - високий рівень схильносіті до ризику. Другий – «ср-СхР» - середній рівень схильносіті до 

ризику. Третій – «нр-СхР» - низький рівень розвитку схильносіті до ризику. 
2 N – кількістіь досліджуіваних.   3 Рівні значущосіті розбіжноістей обчислювіались за нормованіими величинаіми показникіів. 
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Для осіб з низьким рівнем схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

характеріними є аналіз вже виконаноії в минулому діяльносіті та подій, що 

відбулисія, тобто рефлексіія виражаєтіься у частоті/тривалості аналізу та 

оцінки суб’єктом минулої події (високий рівень ретроспеіктивної 

рефлексиівності; самоконтіроль поведінкіи в певній ситуації, осмисленіня її 

елементіів, аналіз співвідніошення своїх дій із ситуацієію відповідіно до 

мінливих умов середовиіща, тобто рефлексіія виражаєтіься в обмірковіуванні 

людиною своєї поточної діяльносіті; у розгортаінні процесів ухваленнія 

рішення, у схильносіті до самоаналіізу у конкретніій ситуації (високий рівень 

ситуативіна рефлексиівності); співвідніесення аналізу майбутньіої діяльносіті, 

поведінкіи з плануваніням, прогнозуіванням ймовірниіх результаітів, тобто, 

деталізаіція прогнозу, частота зверненнія до майбутнііх подій, орієнтаціія на 

майбутнє (високий рівень перспектіивної рефлексиівності). При цьому 

спостеріігається зниження рівня рефлексиівності у взаємодіії з оточуючи іми, 

що може свідчити про низькі показникіи відкритоісті та екстравеіртивної 

спрямоваіності таких осіб, що підтвердіжує результаіти проведеніих нами 

пілотажніих досліджеінь [36; 11]. 

У досліджуіваних з високою схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

спостеріігаються обернені результаіти: низькі рівні значень за ситуативіною, 

перспектіивною рефлексиівністю, рефлексиівністю у спілкуваінні та взаємодіії; 

при середніх значенняіх ретроспеіктивної рефлексиівності, напевно, такі 

індивіди схильні мисленевіо повертатіися до вже виконаноії в минулому 

діяльносіті чи подій і, спираючиісь на чуттєві спогади та враження, приймати 

рішення в теперішніьому. 

Для осіб з середнім рівнем схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

властивиіми виявився високий рівень прояву рефлексиівності у спілкуваінні та 

взаємодіії з іншими, що можливо свідчить про їх зовнішню орієнтаціію, 

відкритіість та доброзичіливість. Проте був встановліений низький рівень 

ретроспеіктивної рефлексиівності, що дає підстави вважати, що в досвіді такої 

особистоісті не домінуютіь думки стосовно минулих подій, не властивоію для 
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них є й орієнтаціія на здійсненіу діяльнісіть. Не було встановліено значущих 

відмінноістей серед ситуативіної та перспектіивної рефлексиівності між 

кластераіми 2 і 3, що дає нам підстави говорити про високий прояв саме цих 

двох видів рефлексиівності у представіників даної групи. До того ж наявністіь 

даної закономіірності є логічною та має свої зв’язки як з прогностіичною 

компетенітністю так й з адаптивніістю особистоісті. 

На рис. 3.7 зображеніо результаіти кластериізації для трьох 

нееквіваілентних груп за проявами особистіісних факторів, що відносятіься до 

базових складовиіх прогностіичної компетенітності. 
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Рис. 3.7. Результаіти кластериізації за особистіісними фактораміи 

Досліджувані кластеру 1 значущо відрізняілися від досліджуіваних, що 

були об’єднані у кластер 2 (табл. 3.13), за такими показникіами: B – 

оперативіність мислення (кластер 1 – 4,57, кластер 2 – 5,97), C – емоційна 

стійкістіь (кластер 1 – 5,29, кластер 2 – 6,02), F – експресиівність (кластер 1 – 

5,98, кластер 2 – 5,47), G – нормативність поведінкіи (кластер 1 – 4,21, 

кластер 2 – 5,04), Q3 – самоконтроль (кластер 1 – 5,57, кластер 2 – 6,74), Q4 – 

напруженіість (кластер 1 – 6,02, кластер 2 – 5,37). При цьому не було 

встановліено відмінноістей між такими показникіами: A – відкритіість, E – 

домінантіність, H – сміливісіть, I – чуттєвісіть/м’якість, L – підозріліість, M – 
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мрійливіість, N – дипломатіичність, O – тривожніість, Q1 – радикаліізм, Q2 – 

самодостіатність. 

Також були встановліені значущі відмінноісті між кластераіми 2 і 3 

(табл. 3.13) за такими показникіами: A – відкритіість (кластер 2 – 5,63; 

кластер 3 – 5), B – оперативіність мислення (кластер 2 – 5,97; кластер 3– 5,07), 

C – емоційна стійкістіь (кластер 2 – 6,02; кластер 3 – 5,05), E – домінантіність 

(кластер 2 – 6,93; кластер 3 – 5,74), F – експресиівність (кластер 2 – 5,47; 

кластер 3 – 4,22), H – сміливісіть (кластер 2 – 6,7; кластер 3 – 5,28), I – 

чуттєвісіть/м’якість (кластер 2 – 5,64; кластер 3 – 6,61), M – мрійливіість 

(кластер 2 – 5,95; кластер 3 – 5,43), N – дипломатіичність (кластер 2 – 4,76; 

кластер 3 – 5,84), O – тривожніість (кластер 2 – 6,05; кластер 3 – 7,08), Q1 – 

радикаліізм (кластер 2 – 7,08; кластер 3 – 6,15), Q2 – самодостіатність 

(кластер 2 – 3,95; кластер 3 – 5,18), Q4 – напруженіість (кластер 2 – 5,37; 

кластер 3 – 6,57). Не було встановліено відмінноістей за такими показникіами: 

G – нормативність поведінкіи, L – підозріліість, Q3 – самоконтіроль. 

Таблиця 3.13 

Міжкластерні відмінноісті за особистіісними фактораміи 

_______________________________________________________________ 

1 Перший кластер – «вр-СхР» - високий рівень схильносіті до ризику (N = 65). Другий – «ср-СхР» - середній рівень 

схильносіті до ризику (N = 76). Третій – «нр-СхР» - низький рівень розвитку схильносіті до ризику (N = 74). 
2 Рівні значущосіті розбіжноістей обчислювіались за нормованіими величинаіми показникіів. 
3 Перелік показникіів: A – відкритіість (1), B – інтелект (2), C – емоційна стійкістіь (3), E – домінантіність (4), F – 

експресиівність (5), G – висока нормативіність поведінкіи (6), H – сміливісіть (7), I – чуттєвісіть/м’якість (8), L – 

підозріліість (9), M – мрійливіість (10), N – дипломатіичність (11), O – тривожніість (12), Q1 – радикаліізм (13), Q2 – 

самодостіатність (14), Q3 – високий самоконтіроль (15), Q4 – напруженіість (16). 
4 Згідно з методикоію, високий бал відповідіає другому полюсу фактору із запропоніованої дихотоміії. 
5    * значущі при p≤0,01. 
6  ** значущі при p≤0,05. 

К
ла

ст
ер

и
 

Усереднені за кластераіми рівні виявленнія ознак 

особистісні особливоісті 

13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11 5,52
4 4,57 5,29 7 5,98 4,22 6,82 5,49 6,68 5,51 4,97 6,05 6,88 4,46 5,57 6,01 

2 5,63 5,97 6,03 6,93 5,47 5,04 6,7 5,64 6,63 5,95 4,76 6,05 7,08 3,95 6,74 5,37 

3 5 5,07 5,05 5,74 4,22 5,49 5,29 6,61 6,5 5,43 5,84 7,09 6,15 5,18 6,65 6,57 

Рівні значущосіті розбіжноістей за t – критерієім Стьюдентіа між кластераіми2
 

1-2 - *
5
 * - ** * - - - - - - - - ** * 

2-3 **
6 * * ** ** - ** * - ** * * * * - ** 

1-3 - - - ** ** ** ** * - - * * * - * ** 
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Для осіб з високим рівнем схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

значущиміи виявилисія такі фактори особистоісті: Е+ (самостійність, 

незалежніість, впертістіь, реалізаціія потреби в лідерствіі та підтримаіння 

соціальніого статусу), Н+ (соціальна сміливісіть, активнісіть, схильнісіть до 

ризику) та F+ (імпульсивність, життєрадіісність, оригіналіьність, експресиівність, 

емоційна відвертіість). Така сукупнісіть факторів може бути свідченніям 

домінуваіння емоційноіго компоненіту особистоісті, що має своє вираженнія в 

сприйнятіті життєвої перспектіиви як позитивніої, витісненіні складних ситуацій, 

можливосіті ризикуваіти незалежніо від наслідкіів, тобто, демонстріувати «ризик 

заради ризику». 

Особам з середнім рівнем схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

притаманіні такі особливоісті: A+ (відкритість, екстравеірсія, готовнісіть до 

співпраціі з оточуючиіми), B+ (оперативність мислення, високий рівень загальноії 

ерудиції та культуриі), C+ (емоційна стійкістіь, стриманіість, емоційна зрілість, 

високі моральні якості та здатністіь швидко реагуватіи в складних ситуаціяіх), 

M+ (багате внутрішніє та інтелектіуальне життя, насиченіість ідей й переживаінь, 

мрійливіість), Q1+ (легкість встановліення і підтримкіи контактіів з іншими 

людьми),Q3+ (цілеспрямованість, вміння контролюівати власні емоції та 

поведінкіу, врівноваіженість, рішучістіь, об’єктивність, вираженнія вольових 

характеріистик). Сукупнісіть таких факторів свідчить про домінуваіння в профілі 

осіб даного кластеру інтелектіуального компоненіту особистоісті – що обумовлюіє 

логічне мислення, швидке встановліення каузальніих зв’язків, високий рівень 

узагальніення та орієнтаціію на вирішеннія практичніих завдань з детальноію 

розробкоію плану дій. 

Група досліджуіваних з низьким рівнем схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи може бути охарактеіризована такими рисами: G+ (відповідальність, 

уважністіь до вимог та правил, стабільніість поведінкіових реакцій, сумлінніість, 

висока саморегуіляція поведінкіи), I+ (чуйність, співчуттія, емпатія, 

співпереіживання іншим), N+ (тактичність поведінкіи, обережніість, 

дипломатіичність), O+ (іпохондричність, невпевнеіність у собі, чуттєвісіть до 
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думки оточуючиіх, почуття невдоволіення собою), Q2+ (самостійність, 

індивідуіалізм, орієнтаціія на власні рішення), Q4+ (зібраність, тривога, емоційна 

збудливіість). Сукупнісіть властивоістей особистоісті свідчить про прояв 

тривожноісті як особистіісної особливоісті та домінуваіння регулятиівного 

компоненіту особистоісті, тобто представіникам даної групи властива мобілізаіція 

сил заради досягненіня цілі, їхні дії мають зважений й організоіваний характер; 

також властива критичніість до власних дій, оскільки домінує почуття обов’язку 

перед іншими. При цьому, в профілі осіб з такими фактораміи будуть виявляти 

себе тривога стосовно дій минулого, слабкістіь перед критикою та схильнісіть 

фіксуватіи увагу на негативніих сторонах ситуації. 

Не встановліено значущих відмінноістей між представіниками всіх трьох 

кластеріів за фактором L. Як зазначав Р. Кеттелл, полюс L+ корелює з 

невротичіними характеріистиками і є більш властивиім для осіб незалежніих, 

проте полюс L- характеріизує людину як відкриту, доброзичіливу, конформніу. В 

цілому, даний фактор характеріизує емоційне ставленнія індивіда до оточуючиіх, 

а відтак можемо говорити про притаманіність даної особливоісті як 

ризиковаіним, так і обачливиім особам. 

На рис. 3.8 зображеніо результаіти кластериізації для трьох 

нееквіваілентних груп за проявами емоційноії спрямоваіності. 
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Рис. 3.8. Відмінноісті між показникіами емоційноії спрямоваіності 
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Таблиця 3.14 

Усереднені за трьома кластераіми показникіи феноменоілогічних 

внутрішнііх ознак прогностіичної компетенітності 

Кластер 

досліджуіваних 

Усереднені за кластераіми рівні виявленнія ознак 

емоційна спрямоваіність
 

1
2
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Перший
1 

(N = 65) 
4,15 4,89 4,51 5,57 4,09 5,74 3,68 4,32 4,54 0,72 

Другий 

(N = 76) 
4,42 4,45 3,96 6,53 4,13 6,07 5,9 4,66 3,26 0,54 

Третій 

(N = 74) 
4,3 4,8 2,57 5,72 -2,03 3,20 4,28 4,36 3,64 0,04 

Рівні значущосіті розбіжно істей за t – критерієім Стьюдентіа між кластераіми 

Перший і другий - - - 
значущі 

при 

p≤0,05 
- - 

значущі 

при 

p≤0,05 
- 

значущі 

при 

p≤0,05 
- 

Другий і третій - - 
значущі 

при 

p≤0,01 
- 

значущі 
при 

p≤0,05 

значущі 
при 

p≤0,05 

значущі 
при 

p≤0,01 
- - - 

Перший і третій - - 
значущі 

при 

p≤0,01 
- 

значущі 
при 

p≤0,05 

значущі 
при 

p≤0,05 
- - - - 

_______________________________________________________________ 

1 Перший кластер – «вр-СхР» - високий рівень схильносіті до ризику. Другий – «ср-СхР» - середній рівень схильносіті до 

ризику. Третій – «нр-СхР» - низький рівень розвитку схильносіті до ризику. 
2 Перелік показникіів: альтруїсітична емоційна спрямоваіність (1), комунікаітивна (2), глорична (3), праксичніа (4), 

пугнічна (5), романтичіна (6), гностичніа (7), естетичніа (8), гедоністіична (9), акізитивіна (10). 

 

В таблиці 3.14 наведені дані стосовно статистиічно значущих 

відмінноістей за показникіами рівня прояву праксичніої (кластер 1 – 5,57; 

кластер 2 – 6,53), гностичніої (кластер 1 – 3,68; кластер 2 – 5,89) та 

гедоністіичної (кластер 1 – 4,54; кластер 2 – 3,26) емоційниіх спрямоваіностей. 

Також було встановліено значущі відмінноісті між кластераіми 2 і 3 за 

показникіом глоричноії (кластер 2 – 3,96; кластер 3 – 2,57), пугнічноії 

(кластер 2 – 4,13; кластер 3 – -2,03), романтичіної (кластер 2 – 6,07; 

кластер 3 – 3,20) та гностичніої (кластер 2 – 5,89; кластер 3 – 4,28) емоційноії 

спрямоваіностей. 

Представникам кластеру з високим рівнем схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи властиві емоції, які пов’язані з потребою в самоствеірдженні, славі 

та визнанні оточуючи іх (глорична емоційна спрямоваіність), також 

виявляєтіься потреба в тілесноміу та душевноміу комфорті незалежніо від 

ситуації (гедоністична емоційна спрямоваіність). Спираючиісь на концепціію 

емоцій як цінностеій Д. І. Додонова, зазначиміо, що емоції по-різному 

включені в організаіцію діяльносіті людини через систему оцінок 
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(спрямовують чи, навпаки, відволікіають індивідаі) та цінностеій (визначають 

схильносіті індивіда до певної діяльносіті, формують зразки поведінкіи), а 

емоційна спрямоваіність є внутрішніім глибинниім механізміом особистоісті, 

який по відношеніню до зовнішнііх чинників надає поведінціі індивіда свободу 

[60]. 

Досліджуваним з середнім рівнем схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

притаманіне домінуваіння переживаінь та потреб, що пов’язані з діяльнісітю, 

змінами в ході її виконаннія, труднощаіми при реалізаціії чи завершеніні; при 

успішній реалізаціії поставлеіних завдань в них можуть виникати емоції 

задоволеіння. Згідно з досліджеіннями П. М. Якобсона, К. Д. Ушинськоіго та 

І. П. Павлова, подібні переживаіння та емоції пов’язують з так званим 

«рефлексом цілі», оскільки ціль чи завдання діяльносіті стає образом життя й 

праці людини (праксична емоційна спрямоваіність). Також даним особам 

властиві свідомі прагненнія до незвичноіго, таємничоіго, але з’являються вони 

там, де є «відчуття залученоісті» в горстку втаємничіених (романтична 

емоційна спрямова іність). Представіникам даної групи також властиві 

переживаіння здивуваніня, які, на думку Д. І. Додонова, варто віднести до 

класу інтелектіуальних почуттів, оскільки в їхній основі є потреба в 

«когнітивному балансі». Тобто, людина в новій інформаціії прагне відшукатіи 

знайоме, зрозуміліе, не втрачаючіи в проблемніій ситуації логіки умовиводіів 

(гностична емоційна спрямоваіність). 

Також у досліджуіваних обох кластеріів спостеріігається однаково 

високий рівень прояву пугничноії емоційноії спрямоваіності; тобто, таким 

особам притаманіна потреба в подоланніі небезпекіи, оскільки вони тяжіють до 

боротьби та пригод. 

У осіб з низьким рівнем схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

спостеріігаються обернені результаіти – їм не властиві потреби, що виявлені 

нами в осіб з виражениім проявом схильносіті до ризику, а тому можливо 

припустиіти, що у таких людей домінує безпечна спрямоваіність (тобто 
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орієнтаціія на безпечні переживаіння), що має свій прояв в їхній поведінціі та 

діяльносіті. 

Не знайшли статистиічного підтвердіження прояви таких емоційниіх 

спрямоваіностей: альтруїсітичної (перевага потреби у взаємодіії з іншими), 

комунікаітивної (емоції та потреби, що базуютьсія на спілкуваінні, близькосіті), 

естетичніої (відображіення потреби людини в гармонії з оточуючи іми, почутті 

краси) та акізитивіної (потреба та цікавістіь в накопичеінні). Можливо, 

окресленіі потреби чи переживаіння притаманіні в певній мірі представіникам 

кожного із виділениіх кластеріів, оскільки в соціальніому плані, за гіпотезоію 

Д. І. Додонова, зазначеніі спрямоваіності є рівноцініними та не впливаютіь на 

вибір сфери діяльносіті й її процесуаільність. 

Виходячи з обґрунтоіваної вище доцільноісті розглядаіти в структур іі 

прогностіичної компетенітності внутрішніі ознаки на базовому та 

процесуаільному рівнях, проаналіізуємо показникіи процесуаільних внутрішнііх 

ознак прогностіичної компетенітності (рис. 3.9 – 3.11). 
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Рис. 3.9. Результаіти кластериізації вибірки за показникіами стилю та типу 

мисленняі 



141 

Таблиці 3.15 містить статистиічно значущі усереднеіні кластерніі 

показникіи за такими ознаками типу мислення: словесноі-логічний (кластер 1 – 

5,00; кластер 2 – 5,68; кластер 3 – 4,57), наочно-образний (кластер 1 – 5,95; 

кластер 2 – 6,51; кластер 3 – 5,69), творчий (кластер 1 – 4,91; кластер 2 – 5,8; 

кластер 3 – 5,04). Незначущіими виявилисія відмінноісті за такими фактораміи: 

предметніо-дієвий тип мислення, синтетичіний та прагматиічний стилі 

мислення. 

Таблиця 3.15 

Міжкластерні відмінноісті за ознаками типу та стилю мисленняі 

Кластер 

досліджуіваних 

Усереднені за кластераіми рівні виявленнія ознак 

тип мисленняі

 
стиль мисленняі

 

1
3
 2 3 4 5 6

4
 7 8 9 10 

Перший
1 

(N = 65) 
5,2 2,97 5 5,95 4,91 51,83 53,91 52,85 54,37 56,43 

Другий 

(N = 76) 
5,16 3,36 5,68 6,51 5,80 50,47 54,58 59,89 58,46 54,75 

Третій 

(N = 74) 
5,19 2,53 4,57 5,69 5,04 49,05 52,49 51,49 58,07 59,05 

Рівні значущосіті розбіжноістей за t – критерієім Стьюдентіа між кластераіми
2 

Перший і 

другий 
- - 

значущі 

при 

p≤0,01 

значущі 

при 

p≤0,01 

значущі 

при 

p≤0,05 
- - - 

значущі 

при 

p≤0,01 
- 

Другий і 

третій 
- 

значущі 

при 

p≤0,01 

значущі 

при 

p≤0,05 

значущі 

при 

p≤0,05 

значущі 

при 

p≤0,05 
- 

значущі 

при 

p≤0,05 
- - 

значущі 

при 

p≤0,05 

Перший і 

третій 
- - - - - 

значущі 

при 

p≤0,01 
- - 

значущі 

при 

p≤0,01 

значущі 

при 

p≤0,01 

_______________________________________________________________ 

1 Перший кластер – «вр-СхР» - високий рівень схильносіті до ризику. Другий – «ср-СхР» - середній рівень схильносіті до 

ризику. Третій – «нр-СхР» - низький рівень розвитку схильносіті до ризику. 
2 Рівні значущосіті розбіжноістей обчислювіались за нормованіими величинаіми показникіів. 
3 Перелік показникіів за типом мислення: предметніо-дієвий (1), абстрактіно-символічний (2), словесноі-логічний (3), 

наочно-образний (4), творчий (5). 
4 Перелік показникіів за стилем мислення: синтетичіний (6), ідеалістіичний (7), прагматиічний (8), аналітичіний (9), 

реалістиічний (10). 

 

Для виділениіх нами кластеріів виявилисія статистиічно значущиміи 

відмінноісті за такими показникіами: абстрактіно-символічного типу 

мислення (кластер 1 – 2,97; кластер 2 – 3,36; кластер 3 – 2,53), ідеалістіичного 

(кластер 1 – 53,91; кластер 2 – 54,58; кластер 3 – 52,49) та реалістиічного 

(кластер 1 – 56,43; кластер 2 – 54,75; кластер 3 – 59,05) стилів мислення; при 

цьому значущиміи є відмінноісті в рівні прояву показникіа за аналітичіним 

стилем мислення (кластер 1 – 54,37; кластер 2 – 58,46; кластер 3 – 58,07). 
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Особам з високим рівнем схильносіті до ризику властивиій синтетичіний 

стиль мислення, тобто створеннія якісно нових ідей, що базуєтьсія на 

експериміентуванні та необґрун ітованих очевидниіх умовиводіах. 

Досліджувані з низьким рівнем схильносіті до ризику, в яких переважаіє 

реалістиічний та аналітичіний стилі мислення, демонстріують зовсім 

протилежіні мисленевіі операції вищеознаіченої групи. Це може свідчити про 

наявністіь у таких осіб систематіичного, об’єктивного критерію для розгляду 

проблеми та прийняттія рішення, також характеріними для них є конкретніість 

і установкіа на виправлеіння чи корекцію ситуації з метою досягненіня 

бажаного результаіту. 

При цьому цікавим виявився факт домінуваіння у представіників групи з 

середнім рівнем схильносіті до ризику абстрактіно-символічного, словесноі-

логічного, наочно-образного та творчого типів мислення. Вказаний факт 

можливо пояснити тим, що мислення має поступаліьний процесуаільний 

характер, який виражаєтіься в здатностіі людини орієнтувіатися на 

систематіичні дані при розгляді проблеми та спиратисія при прийняттіі рішень 

на логіку, деталізоіваність, методичніість, факти та перевіреіні дані. 
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Рис. 3.10. Відмінноісті між показникіами часової орієнтаціії та рівня 

толерантіності до невизначіеності 
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В таблиці 3.16 наведено дані стосовно існуваннія статистиічно значущих 

відмінноістей для нееквіваілентних груп у рівні прояву ознаки толерантіність 

до невизначіеності (кластер 1 – 51,98; кластер 2 – 45,86; кластер 3 – 48,70). 

Таблиця 3.16 

Усереднені за трьома кластераіми показникіи часової орієнтаціії та рівня 

толерантіності до невизначіеності особистоісті 

Кластер 

досліджуіваних 

Усереднені за кластераіми рівні виявленнія ознак 

толерантність до 

невизначіеності
5 

часова орієнтаціія
 

1
4
 2 3 4 5 

Перший
1 

(N
2
 = 65) 

51,98 3,02 3,76 3,23 3,58 3,10 

Другий 

(N = 76) 
45,86 2,53 3,36 3,86 3,59 2,40 

Третій 

(N = 74) 
48,70 2,82 3,14 3,67 3,89 2,77 

Рівні значущосіті розбіжно істей за t – критерієім Стьюдентіа між кластераіми
3
 

Перший і другий значущі при p≤0,05 
значущі при 

p≤0,05 
значущі при 

p≤0,05 
значущі при 

p≤0,05 - 
значущі при 

p≤0,05 

Другий і третій значущі при p≤0,01 
значущі при 

p≤0,01 
значущі при 

p≤0,01 
значущі при 

p≤0,01 - 
значущі при 

p≤0,01 

Перший і третій значущі при p≤0,01 - 
значущі при 

p≤0,05 
значущі при 

p≤0,05 - 
значущі при 

p≤0,01 

_______________________________________________________________ 

1 Перший кластер – «вр-СхР» - високий рівень схильносіті до ризику. Другий – «ср-СхР» - середній рівень схильносіті до 

ризику. Третій – «нр-СхР» - низький рівень розвитку схильносіті до ризику. 
2 N – кількістіь досліджуіваних. 
3 Рівні значущосіті розбіжноістей обчислювіались за нормованіими величинаіми показникіів. 
4 Перелік показникіів: часова орієнтаціія «негативне минуле» (1), часова орієнтаціія «теперішнє гедоністіичне» (2), часова 

орієнтаціія «майбутнє» (3), часова орієнтаціія «позитивне минуле» (4), часова орієнтаціія «теперішнє фаталістіичне» (5). 
5 Чим вищою є абсолютніа величина показникіа, тим вищою, згідно з методикоію його оцінюваніня, є рівень толерантіності 

до невизначіеності. 

 

Також наведено усереднеіні показникіи за рівнем прояву часової 

орієнтаціії (табл. 3.16) – між всіма кластераіми встановліені значущі 

відмінноісті у рівнях прояву часових орієнтаціій «негативне минуле» 

(кластер 1 – 3,02; кластер 2 – 2,53; кластер 3 – 2,82), «теперішнє 

гедоністіичне» (кластер 1 – 3,76; кластер 2 – 3,36; кластер 3 – 3,14), 

«майбутнє» (кластер 1 – 3,23; кластер 2 – 3,86; кластер 3 – 3,67) та 

«теперішнє фаталістіичне» (кластер 1 – 3,10; кластер 2 – 2,40; кластер 3 – 

2,77); за нашою гіпотезоію, дані змінні є важливим особистіісним аспектом 

при побудові прогнозу та прояві прогностіичної компетенітності людини. 

За показникіом часової орієнтаціії «позитивне минуле» значущих 

відмінноістей для нееквіваілентних груп-кластерів не виявлено. Можливо, це 

пов’язано з тим, що даний тип часової орієнтаціії пропонує для означениіх 
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груп подібне за своїм змістом наповненіня: минулий досвід, минулий етап 

життя, події, зміни видаютьсія для людини позитивніими, а спогади й 

переживаіння носять характер ностальгіії за «тим часом». Людина споглядаіє 

минулі події свого життя, подумки повертаєіться до них, аналізує, а тому є 

підстави вважати вияв даної часової орієнтаціії неспецифіічним для означениіх 

груп. 

Важливо зазначитіи вплив часової перспектіиви на поведінкіу 

особистоісті, зокрема її ризиковаіні прояви, оскільки індивід кодує, зберігає та 

відтворюіє минулий досвід, формуючи при цьому очікуваніня стосовно 

потенційіних сценаріїів своєї поведінкіи чи ситуацій. В підтримкіу такої думки 

J. R. Nuttin та W. Lens (1985) стверджуіють, що сприйнятітя індивідоім 

минулих й майбутнііх подій має глибинниій потенціаіл впливу на його 

актуальніу поведінкіу. 

Для осіб з високою схильнісітю до ризиковаіної поведінкіи властивиіми 

виявилисія часові орієнтаціії на негативніе минуле та фаталістіичне теперішніє, 

що не суперечиіть загальноіму прояву основних характеріистик індивіда. Вчені 

О. В. Мітіна та А. Сирцова (2008) зазначаюіть, що саме такі часові орієнтаціії 

мають між собою тісний кореляціійний зв’язок, оскільки виражені подібниміи 

поведінкіовими диспозицііями особистоісті. Отже, особам, що схильні до 

ризиковаіної поведінкіи, притаманіне скоріше за все почуття безпорадіності, 

риси безвідпоівідальності, неспромоіжність долати життєві труднощі, які 

сприймаюіться як фатум життя, невміння бачити ймовірні можливосіті для 

розв’язання проблем, складнощіі в прогнозуіванні розвитку ситуацій та виборі 

оптимальіного варіанта дій. 

Також у представіників даної групи, порівняніо з іншими кластераіми, 

домінує орієнтаціія на гедоністіичне теперішніє, тобто актуальніа ситуація 

бачиться сповненоію задоволеінь, цінністю є насолода моментом без 

усвідомліення можливих наслідкіів власної поведінкіи; як наслідок, таким 

індивідаім більшою мірою притаманіна імпульси івність поведінкіи, 

безвідпоівідальність дій та вчинків. Вказаний факт не є неочікувіаним, 



145 

оскільки саме даний параметр часової перспектіиви має значущий додатній 

зв’язок з пошуком індивідоім гострих відчуттіів та його схильнісітю до 

ризиковаіної поведінкіи. Ймовірно, що особам з перевагоію гедоністіичної 

орієнтаціії складно плануватіи власні дії, підпорядіковувати їх загальноіму 

мотиву, вони не здатні використіовувати прихованіі можливосіті для реалізаціії 

задуманоіго, а тому напевно їм легше відмовитіися від заплановіаного, аніж 

докладатіи зусиль для змін. 

Таким чином, отриманніі в результаіті нашого досліджеіння дані 

підтвердіжують встановліені Г. В. Жарковим (2008) та Т. В. Корніловіою 

(1994) закономіірності: схильнісіть до ризику визначаєіться прагненніям до 

насиченнія життя подіями, формуючи особистіісні смисли, які пов’язані з 

вибором та носять ризиковаіний характер. 

Для осіб з низьким рівнем схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

характеріними є негативніі показникіи орієнтаціії на гедоністіичне теперішніє та 

середні рівні показникіів орієнтаціії на майбутнє; негативніе минуле та 

фаталістіичне теперішніє. Отримані результаіти повністю співвідніосяться з 

нашими припущенінями та підтвердіжують висунуті раніше гіпотези 

досліджеіння. 

У групі досліджуіваних з середнім рівнем схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи спостеріігаються високі показникіи за фактором орієнтаціії на 

майбутнє, середні значення за фактором орієнтаціії на теперішніє 

гедоністіичне, низькі показникіи за змінними часових орієнтаціій на негативніе 

минуле та фаталістіичного теперішніього. Вчені P. G. Zimbardo, J. Boyd, 

I. Boniwell зазначаюіть, що профіль з таким розподіліом часової перспектіиви є 

збалансоіваною часовою моделлю, оскільки людина має змістовніі 

репрезенітації минулого, актуальн іі бажання теперішніього та адекватніі 

уявлення про майбутні наслідки. Такий оптимум можливий при психічноіму і 

фізичноміу здоров’ї індивіда та його позитивніому функціоніуванні в 

суспільсітві. Особистоісті з вираженоію орієнтаціією на майбутнє 

демонстріують здатністіь краще прогнозуівати розвиток ситуації, виходячи із 
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розуміннія майбутньіого. Бачення ймовірноіго майбутньіого виступає вагомим 

чинником реалізаціії аспектів позитивніого функціоніування, що проявляєіться 

в ефективніому управлініні середовиіщем, реалізаціії власного потенціаілу, 

сприйнятіті та інтеграціії нового досвіду, осмисленіості життя тощо. Описані 

вище закономіірності узгоджуюіться з отриманиіми даними про особливоісті 

прояву емоційноії спрямоваіності та вольових якостей, що властиві 

досліджуіваним полярних груп. 

Стосовно рівня толерантіності до невизначіеності було отримано 

достатньіо неоднозніачні результаіти. Ми спиралисіь на концепціію 

E. Френкельі-Брунсвік (1951), згідно з якою толерантіність до невизначіеності 

розглядаіється як «перцептивна особистіісна змінна», що виступає реакцією 

особистоісті на стимули середовиіща, які вона сприймає як незнайоміі, нові, 

складні, плинні, чи як такі, що припускаіють існуваннія принципоіво різних 

інтерпреітацій. Даний психологіічний конструкіт допомагаіє індивіду 

уповільніити прийняттія рішень, зберегти незавершіеність ситуації, але при 

цьому толерантіність до невизначіеності може посилюваіти мотиви 

досліджеіння нової, незвичноії ситуації й, таким чином, спонукатіи людину на 

уникненнія стереотиіпності й передчасіної реакції на ситуацію. 

Досліджувані групи з високим рівнем схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи демонстріують також високі показникіи толерантіності до 

невизначіеності, що свідчить про вищий рівень прийняттія ними складносіті, 

неоднозніачності та непередбіачуваності ситуацій буття; при цьому основою 

їхніх дій є невизначіеність, оскільки вона вимагає нестереоітипної поведінкіи. 

В такому аспекті невизначіеністю є відсутні ість інформаціії про умови, в яких 

буде відбуватіися діяльнісіть або реалізовіуватися поведінкіа; при цьому міра 

передбачіуваності, прогнозу буде низькою. Невизначіеність завжди пов’язана 

з ризиком плануван іня, прийняттія рішень та здійсненіня дій. Важливим при 

цьому є факт, що чим більшою є терпимісіть до ситуацій невизначіеності, тим 

більшою є здатністіь людини до пошуку необхідніої інформаціії. 
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Водночас, особи, які мають середній рівень схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи, виявляютіься «інтолерантними до невизначіеності», тобто 

виявляютіь домінува іння почуття дискомфоірту в складних, неоднозніачних 

умовах та невизначіених ситуаціяіх. Можливо, їм властива тривога у ситуаціяіх 

невизначіеності. Скоріше за все, особи даної групи прагнуть до однозначіності 

та ясності оточуючоіго середовиіща, де можна було би опертися на звичний 

алгоритм дій, з чіткими критеріяіми оцінки наслідкіів, а відтак – намагаютіься 

якомога краще спрогнозіувати майбутні наслідки власної поведінкіи 

відповідіно до невизначіеності. Отримані результа іти співвідніосяться з 

описаниміи вище особливоістями прогностіичної компетенітності та основних 

стилів мислення, що властиві даній групі. 

Особам, що увійшли у групу з низьким рівнем схильносіті до 

ризиковаіної поведінкіи, притаманіні середні значення даного конструкіту. 

Вірогідніо, вони демонстріують однаково стабільніу поведінкіу як в умовах 

невизначіеності, так й в умовах відносноії стабільніості оточуючоіго 

середовиіща, а відтак – відчуваюіть себе комфортніо в змінних умовах життя. 

На рис. 3.11 відображіено міжкластіерні результаіти за вольовиміи 

якостями особистоісті. 
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Рис. 3.11. Результаіти кластериізації за показникіами вольових якостей 

особистоісті 
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Таблиця 3.17 

Усереднені за трьома кластераіми показникіи вольових якостей 

особистоісті 

Кластер 

досліджуіваних 

Усереднені за кластераіми рівні виявленнія ознак 

вольові якості
 

1
4
 2 3 4 5 6 7 8 9 

Перший
1 

(N
2
 = 65) 

3,95 5,57 3,74 4,34 5,43 3,83 5,69 4,12 5,12 

Другий 

(N = 76) 
5,84 5,91 4,29 5,16 6,91 4,59 7,24 5,8 7,23 

Третій 

(N = 74) 
6,01 3,82 2,54 3,81 5,79 3,32 5,5 4,57 5,99 

Рівні значущосіті розбіжно істей за t – критерієім Стьюдентіа між кластераіми
3
 

Перший і другий 
значущі 

при 
p≤0,05 

- - 
значущі 

при 
p≤0,01 

значущі 

при 
p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,01 

значущі 

при 
p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,05 

Другий і третій - 
значущі 

при 
p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,01 

значущі 

при 
p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,05 

значущі 

при 
p≤0,05 

Перший і третій 
значущі 

при 

p≤0,05 

значущі 

при 

p≤0,05 

значущі 

при 

p≤0,05 
- - 

значущі 

при 

p≤0,05 
- - 

значущі 

при 

p≤0,01 
_______________________________________________________________ 

1 Перший кластер – «вр-СхР» - високий рівень схильносіті до ризику. Другий – «ср-СхР» - середній рівень схильносіті до 

ризику. Третій – «нр-СхР» - низький рівень розвитку схильносіті до ризику. 
2 N – кількістіь досліджуіваних. 
3 Рівні значущосіті розбіжноістей обчислювіались за нормованіими величинаіми показникіів. 
4 Перелік показникіів: відповідіальність (1), ініціатиівність (2), рішучістіь (3), самостійіність (4), витримка (5), 

наполегліивість (6), енергійніість (7), уважністіь (8), цілеспря імованість (9). 

 

Дані, що представілені в таблиці 3.17, свідчать про те, що між 

представіниками кластеріів 1 і 2 не виявлено значущих відмінноістей за 

показникіами вольових якостей – ініціатиівності (кластер 1 – 5,57; кластер 2 – 

5,91) та рішучостіі (кластер 1 – 3,74; кластер 2 – 4,29), в той час для кластеру 

3 вони є статистиічно значущиміи (3,82 та 2,54 відповідіно). Обернені 

відмінноісті встановліені й для показникіа відповідіальності, які є значущиміи 

для кластеріів 1 і 2 (3,95 та 5,84 відповідіно) й не значущі для кластеру 3 

(6,01). За рештою показникіів прояву вольових якостей встановліені 

статистиічно значущі відмінноісті для усіх трьох нееквіваілентних груп: 

самостійіність (кластер 1 – 4,34; кластер 2 – 5,16; кластер 3 – 3,81), витримка 

(кластер 1 – 5,43; кластер 2 – 6,91; кластер 3 – 5,79), наполегліивість 

(кластер 1 – 3,83; кластер 2 – 4,59; кластер 3 – 3,32), енергійніість (кластер 1 – 

5,69; кластер 2 – 7,24; кластер 3 – 5,5), уважністіь (кластер 1 – 4,12; кластер 2 – 

5,8; кластер 3 – 4,57), цілеспряімованість (кластер 1 – 5,12; кластер 2 – 7,23; 

кластер 3 – 5,99). 
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Для осіб з середнім рівнем схильносіті до ризиковаіної поведінкіи  

встановліено переважаіння усіх означениіх вольових якостей, що, ймовірно, 

може свідчити про високий рівень свідомогіо регулюваіння особистіістю 

власної поведінкіи та діяльносіті, вміння долати зовнішні й внутрішніі 

труднощі при здійсненіні цілеспряімованих вчинків. 

У представіників групи з низьким рівнем схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи виявлено високий рівень відповідіальності, що близько до 

конструкіту «локус контролюі», тобто для таких осіб характеріним є 

інтерналіьний локус контролю, схильнісіть приписувіати причини своїх успіхів 

та невдач власним внутрішніім чинникам. Також встановліено наявністіь таких 

якостей, як уважністіь (міра довільноісті й витраченіих зусиль для досягненіня 

зосереджіення на будь-якому об’єкті) та цілеспряімованість (здатність свідомо 

концентріуватися на певній меті, що включає в себе не тільки чітке її 

усвідомліення, а й вибір найбільш ефективніих шляхів її досягненіня. Також це 

є здатністію до планоміріного здійсненіня дій для досягненіня цілей). 

Група досліджуіваних з високим рівнем схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи має високі показникіи, що входять у так звану «тріаду 

імпульсиівності», а саме: ініціатиівність, рішучістіь та самостійіність. При 

цьому було виявлено виражениій прояв такої якості, як наполегліивість. Таким 

чином, можемо узагальніити особливоісті у представіників даної групи – 

яскравісіть нових ідей, планів, подоланнія власної інертносіті, критична оцінка 

пропозиціій інших, дія на основі своїх поглядів та переконаінь, вміння 

приймати й втілюватіи в життя швидкі рішення, а також здатністіь до стійких, 

активних, енергійніих дій, результаітивність у подоланніі перешкод. 

Вищеописані результаіти дають можливісіть перейти до аналізу 

особливоістей адаптаціії досліджуіваних до умов навколишінього середовиіща. 

На рис. 3.12 зображеніо результаіти кластериізації для трьох нееквіваілентних 

груп за показникіом, що, відповідіно до емпіричніого завдання, може 

відтворюівати зовнішніій аспект виявленнія прогностіичної компетенітності 

особистоісті. 
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Рис. 3.12. Відмінноісті між показникіами соціальніої адаптивніості 

В таблиці 3.18 відображіені усереднеіні за трьома кластераіми показникіи 

рівня сформоваіності та прояву адаптивніості. Проаналіізувавши отриманніі 

дані, можемо побачити, що показник загальноії адаптивніості в середньоіму 

становитіь у кластері 1 – 19,74; у досліджуіваних кластеру 2 – 24,58, а у 

досліджуіваних, що об’єднані в кластер 3 – 20,62 бали. 

У зв’язку з цим також були встановліені для усіх трьох кластеріів 

статистиічні відмінноісті у таких складовиіх адаптивніості: широта обсягу 

сигналів соціуму (кластер 1 – 22,97; кластер 2 – 26,84; кластер 3 – 21,39), 

легкість розпізнаівання сигналів соціуму (кластер 1 – 18,77; кластер 2 – 27,01; 

кластер 3 – 22,55), точність орієнтаціії в сигналах соціуму (кластер 1 – 20,49; 

кластер 2 – 25,28; кластер 3 – 19,55), стійкістіь емоційноіго переживаіння 

(кластер 1 – 16,62; кластер 2 – 22,29; кластер 3 – 18,8), готовнісіть до 

конструкітивних дій з метою подоланнія невдач (кластер 1 – 20,29; 

кластер 2 – 24,76; кластер 3 – 22,22). За субшкалоію готовнісіть змінюватіися 

статистиічно значущиміи відмінноістями виявилисія показникіи кластеру 2 

(19,49) та кластеру 3 (17,28). 



151 

Встановлено, що існують обернені відмінноісті, що є значущиміи для 

кластеріів 1 і 2 за показникіами готовнісіть до досягненіня цілі (кластер 1 – 

20,49; кластер 2 – 26,32) та загальне задоволеіння актуальніою життєвою 

ситуацієію (кластер 1 – 23,55; кластер 2 – 28,43), і є не значущиміи для 

кластеру 3 (25,62 та 29,15 відповідіно). 

Таблиця 3.18 

Міжкластерні відмінноісті за показникіами соціальніої адаптивніості 

Кластер 

досліджуіваних 

Усереднені за кластераіми рівні виявленнія ознак 

компоненти адаптивніості
 

ШОСС4 ЛІСС ТОСО УЕП ГІ ГПН ГДЦ ПОУ ОПА 

Перший
1 

(N
2
 = 65) 

22,97 18,77 20,49 16,62 18,75 20,29 20,49 23,55 19,74 

Другий 

(N = 76) 
26,84 27,01 25,28 22,29 19,49 24,76 26,32 28,43 24,58 

Третій 

(N = 74) 
21,39 22,55 19,55 18,8 17,28 22,22 25,62 29,15 20,62 

Рівні значущосіті розбіжно істей за t – критерієім Стьюдентіа між кластераіми
3
 

Перший і 

другий 
значущі при 

p≤0,05 
значущі 

при p≤0,05 
значущі 

при p≤0,05 
значущі 

при p≤0,05 - 
значущі 

при p≤0,05 
значущі 

при p≤0,05 
значущі 

при p≤0,05 
значущі 

при p≤0,05 

Другий і 

третій 
значущі при 

p≤0,05 
значущі 

при p≤0,05 
значущі 

при p≤0,05 
значущі 

при p≤0,01 
значущі 

при p≤0,01 
значущі 

при p≤0,01 - - 
значущі 

при p≤0,05 

Перший і 

третій 
- 

значущі 

при p≤0,01 - - - 
значущі 

при p≤0,01 - - - 

_______________________________________________________________ 

1 Перший кластер – «вр-СхР» - високий рівень схильносіті до ризику. Другий – «ср-СхР» - середній рівень схильносіті до 

ризику. Третій – «нр-СхР» - низький рівень розвитку схильносіті до ризику. 
2 N – кількістіь досліджуіваних. 
3 Рівні значущосіті розбіжноістей обчислювіались за нормованіими величинаіми показникіів. 
4 Перелік показникіів: широта обсягу сигналів соціуму (ШОСС), легкість розпізнаівання сигналів соціуму (ЛІСС), 

точність орієнтаціії в сигналах соціуму (ТОСО), стійкістіь емоційноіго переживаіння (УЕП), готовнісіть змінюватіися (ГІ), 

готовнісіть до конструкітивних дій з метою подоланнія невдач (ГПН), готовнісіть до досягненіня цілі (ГДЦ), показник 

загальноіго задоволеіння актуальніою життєвою ситуацієію (ПОУ), сумарний показник рівня адаптивніості (ОПА). 

 

Досліджувані, що об’єднані у кластер середньоіго рівня схильносіті до 

ризиковаіної поведінкіи, демонстріують тенденціію до більш високих 

показникіів за всіма компоненітами адаптивніості та характеріизуються 

статистиічно вищим рівнем загальноії адаптивніості, що свідчить про 

притаманіність таким особам стійких резистенітних характеріистик, які 

забезпечіують спроможніість успішно адаптуваітись до різноманіітних вимог 

життєдіяільності та виявляютіься у фізіологіічному й психологіічному планах, 

спрямовуіючи поведінкіу особистоісті. Закономіірною видаєтьсія притаманіність 

високого рівня саме для цієї групи досліджуіваних, оскільки їм властивиій 

високий рівень прояву прогностіичної компетенітності, а тому є підстави 

вважати осіб з таким профілем особистоісті психологіічно благополіучними, 



152 

оскільки за наявностіі оптимальіного рівня схильносіті до ризику, високого 

рівня здатностіі прогнозуівати й передбачіати наслідки власних дій, 

спроможніості брати на себе відповідіальність за вчинки, можливо реалізувіати 

свій власний потенціаіл, долати труднощі життєвих ситуацій, ефективніо 

працюватіи та бути корисним для соціуму. 

У представіників групи з низьким рівнем схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи виявлено переважаіння поведінкіових компоненітів адаптивніості, що 

пов’язані насамперіед з якостями вольової сфери особистоісті. Осіб даної 

групи можна характеріизувати як готових до здійсненіня конструкітивних дій, 

які спрямоваіні на переборюівання невдач, тобто, вони здатні активно 

впливати на розвиток подій у життєвій ситуації з метою досягненіня успіху, 

здатні долати труднощі в напрямку гармонізіації взаємостіосунків з 

середовиіщем, а також їм властива готовнісіть до здійсненіня дій, які 

спрямоваіні на досягненіня мети; такі індивіди активно реалізовіують власні 

наміри, враховуюіть мінливі зміни та здатні підтримуівати рівень ефективніої, 

продуктиівної поведінкіи в адаптаціійній ситуації. Таким досліджуіваним 

властива легкість розпізнаівання та ієрархізіації сигналів соціуму, тобто, вони 

здатні розрізняіти та виокремліювати серед різноманіітних стимулів, що на них 

впливаютіь у конкретніій ситуації, головні, смислоутіворюючі, найбільш 

об’єктивно значущі для прийняттія ефективніих рішень. Особи, які не схильні 

до ризику, мають вираженіішу, порівняніо з полярною групою, стійкістіь 

емоційноіго переживаіння, тобто тривалий час здатні підтримуівати емоційне 

переживаіння без суттєвих змін в характеріистиках емоцій. 

У досліджуіваних кластеру 1 (високий рівень схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи) виявлена широта охопленнія сигналів соціуму в актуальн іій 

ситуації, тобто широта поля сприйнятітя, також для них властива готовнісіть 

змінюватіися як міра відкритоісті особистоісті до нового досвіду, схильносіті до 

його прийняттія, здатностіі перетворіюватися у відповідіності зі змістом цього 

досвіду, а також високий рівень актуалізіації потреби в особистіісному 

зростанніі. Водночас, особи даної групи здатні до розуміннія вимог й 
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очікуваніь соціальніого оточення з приводу взаємодіії, але при цьому важко 

розпізнаіють та ієрархізіують сигнали соціуму, оскільки демонстріують низьку 

спроможніість адекватніо оцінюватіи соціальніу ситуацію та виокремліювати 

релевантіну інформаціію відповідіно до умов середовиіща. Описані 

закономіірності узгоджуюіться з думкою В. А. Петровсьікого стосовно того, 

що поведінкіа людини завжди містить у собі «надситуативні» елементи, при 

цьому адаптивніість характеріизується не пристосуіванням до середовиіща, а 

його перетворіенням, оскільки неадаптиівна активнісіть в умовах потенційіного 

ризику є активнісітю, яка спрямовуіє особистіість назустрі іч небезпеціі, хоча і 

виступає як результаіт її вільного вибору. 

Таким чином, результаіти кластерніого аналізу, які були спрямоваіні на 

пошук розбіжноістей в показникіах психологіічних чинників серед 

представіників кластеріів з різними рівнями схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи, дозволяюіть описати їх узагальніені психологіічні характеріистики. 

Встановлено, що представіників групи з високим рівнем схильносіті до 

ризиковаіної поведінкіи можна охарактеіризувати як неадаптиівних, вони 

недостатіньо орієнтовіані в соціумі, вивяляють неготовність до змін, проте їм 

характерна толерантність до невизначеності. Особи даної групи емоційно 

нестійкі, в них домінуютіь прояви «тріади ризиковаіності» (ініціативність, 

рішучістіь, самостійіність). Такі особи наполегліиві в досягненіні поставлеіних 

завдань, при цьому не схильні детально аналізувіати та опрацьовіувати 

необхідніу інформаціію. Схильні до ризику особи демонстріують часову 

орієнтаціію на теперішніє гедоністіичне, теперішніє фаталістіичне, негативніе 

минуле, тобто прагнуть отримати задоволеіння від кожної миті життя, 

вважаючи, що якщо ситуація дає їм можливісіть випробувіати себе, то варто 

йти за «долею». Ці особи частіше за інших не помічаютіь власних невдач, 

схильні витіснятіи з власного досвіду неприємніі спогади, не схильні до 

рефлексіії та самоконтіролю. Разом з тим, у них не виникає труднощіів у 

спілкуваінні, вони орієнтовіані на оточуючиіх, на їхню думку, здатні критично 

сприйматіи іншу точку зору, демонстріують самостійіність. Таких осіб 
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сповнює прагненнія до отриманнія слави й визнання серед оточуючиіх. При 

цьому вони виявляютіь прогностіичну некомпетіентність, тобто не здатні 

зберігатіи й оптимальіно конструюівати образ очікуваніого майбутньіого, й, тим 

самим, неспромоіжні підвищувіати власну ефективніість при виконанніі 

життєвих завдань, оскільки побудова прогнозу базуєтьс ія на актуальніих 

завданняіх. Описані вище узагальніені риси дали нам підстави виокремиіти 

досліджуіваних у групу, яку ми назвали «непрогностично ризиковаіні», що 

повністю описує рівень вираженоісті схильносіті до ризику у останніх. 

Особистості, що демонстріують низький рівень схильносіті до 

ризиковаіної поведінкіи, можуть характеріизуватися як критичні до нового 

досвіду, орієнтовіані на уникненнія невдач, готові діяти лише в інтересаіх 

реальних цілей, тобто демонстріують поведінкіову адаптивніість до 

середовиіща. У представіників даної групи вузький діапазон релевантіних 

сигналів соціуму, проте вони легко декодуютіь їх та виділяютіь найбільш 

значущі для конкретніої ситуації. Представіники даної групи емоційно 

стабільніі, характеріизуються уважністію, цілеспряімованістю, витримкоію, 

безініцііативністю, конформніістю у стосункаіх з іншими. Для них притаманіна 

тривожніість як особистіісна властивіість, безпечніість, висока моральніість, 

нормативіність поведінкіи, самоконтіроль, самодисціипліна. Водночас, 

особистоісті зазначеніої групи виявляютіь високий рівень сформоваіності 

здатностіі до рефлексіії, а тому для них властиве постійне обмірковіування 

своєї поточної діяльносіті, систематіичний аналіз того, що відбуваєіться, 

високий ступінь розгорнуітості процесів ухваленнія рішення. Вони 

відрізняіються схильнісітю до глибинноіго самоаналіізу в життєвих ситуаціяіх, 

ретельніістю плануваніня деталей своєї поведінкіи, обмірковіування майбутнііх 

подій, мають орієнтаціію на майбутнє з високим рівнем прогностіичної 

компетенітності. Особи, що демонстріують зазначеніі характеріистики, були 

нами віднесеніі до групи «прогностично безпечніі», з найбільш характеріним 

проявом й сформоваіністю особистіісних складовиіх внутрішніього базового 

рівня. 
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Особи, що демонстріують середній рівень схильнісіть до ризиковаіної 

поведінкіи та високий рівень прогностіичної компетенітності, можуть бути 

охарактеіризовані як сміливі, вони адекватніо розуміютіь загрози, прагнуть до 

нових відчуттіів, не розгублюіються при наявностіі несподівіаних обставин, 

швидко забуваютіь про свої невдачі. Ці люди життєрадіісні, з 

екстравеіртивною спрямоваіністю, впевнені у собі, у власному успіху і 

можливосітях, виявляютіь емоційну стійкістіь, виразнісіть емоційниіх проявів, 

вільну поведінкіу. Представіникам даної групи властивиій когнітивіний стиль в 

пізнанні дійсностіі, тобто, вони схильні обмірковіувати деталі діяльносіті з 

орієнтаціією на кінцеву мету, схильні до аналізу своїх дій, мотивів, вчинків; 

при цьому рішення ухвалюютіь швидко, з опорою на власний досвід та 

існуючу інформаціію. Вони виявляютіь високий рівень адаптивніості за 

рахунок вираженоії прогностіичної компетенітності, емоційноії 

врівноваіженості, широти та легкості, а також точності розпізнаівання 

сигналів соціуму. Для цих осіб характеріна орієнтаціія на майбутнє з виявом 

гностичніої емоційноії спрямоваіності та вольових якостей. Скоріше за все, 

описані досліджуівані можуть вважатисія психологіічно благополіучними 

особистоістями. Вищезазніачені узагальніення дали нам підстави вважати 

представіників даної групи «прогностично помірковіаними». 

Наступним кроком було застосувіання процедур іи двофактоірного 

дисперсіійного аналізу (MANOVA) з метою виявленнія впливу факторів 

прогностіичної компетенітності та віку досліджуіваних на їх схильнісіть до 

ризиковаіної поведінкіи, оскільки в різні вікові періоди існує вікова 

диференцііація не тільки до схильносіті до ризику, а й власне до 

прогностіичної компетенітності. 

В якості залежної змінної виступаліи показникіи схильносіті до ризику 

(за методикоію схильносіті до ризику А. Г. Шмельоваі). В якості незалежніих 

змінних виступаліи показникіи прогностіичної компетенітності особистоісті (за 

методикоію антиципаіційної спроможніості В. Д. Менделевіича) та вік 

досліджуіваних. 
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Досліджувані були розділеніі на чотири групи. В першу групу 

потрапиліи досліджуівані віком до 23 років (включно) з високим рівнем 

прогностіичної компетенітності (257 балів та вище). До другої групи були 

віднесеніі досліджуівані віком до 23 років (включно) з рівнем прогностіичної 

компетенітності нижче середньоіго (256 балів та нижче). Третю групу склали 

досліджуівані старші за 23 роки з високим рівнем прогностіичної 

компетенітності. До четвертоії були віднесеніі досліджуівані старші за 23 роки з 

низьким рівнем прогностіичної компетенітності. 

У виокремліених групах досліджуіваних були проаналіізовані 

відмінноісті між показникіами схильносіті до ризиковаіної поведінкіи та 

прогностіичної компетенітності (табл. 3.19 – 3.20). 

Таблиця 3.19 

Усереднені показникіи схильносіті до ризику у досліджуіваних різних 

вікових груп з високими та низькими показникіами за фактором 

прогностіичної компетенітності 

Вік 
Прогностична компетен ітність 

високий рівень низький рівень 

17-23 21,698 19,194 

24-35 18,457 20,500 
 

Двофакторний дисперсіійний аналіз, що був проведеніий для 

встановліення впливу факторів віку та прогностіичної компетенітності на 

схильнісіть особистоісті до ризику, дозволив встановиіти наступне. 

Таблиця 3.20 

Результати двофактоірного дисперсіійного аналізу впливу факторів віку 

та прогностіичної компетенітності на схильнісіть до ризику 

Вплив факторіві 
Емпіричне 

значення F 

Рівень значущосіті 

розбіжноістей 
Р-значення 

1) вік 1,780 0,184 - 

2) прогностіична компетен ітність 0,101 0,751 - 

3) взаємодіія факторіві 9,818 0,002 значущі при р≤0,01 
 

Значення F-критеріїв свідчать, що вплив факторів віку та рівня 

прогностіичної компетенітності на схильнісіть особистоісті до ризику не 

досягаютіь рівня статистиічної значущосіті. Виявлено статистиічно значущий 
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вплив взаємодіії досліджуіваних факторів (F=9,818, р=0,002) на схильнісіть до 

ризикованої поведінкіи (рис. 3.13). 

 
 

 
 

 

Рис. 3.13. Значення показникіів схильносіті до ризику у досліджуіваних різних 

вікових груп з різними рівнями прогностіичної компетенітності 

Як видно з рис. 3.13, досліджуівані молодшої вікової групи (17–

23 років) демонстріують вищі показникіи схильносіті до ризику при високому 

рівні прогностіичної компетенітності, тоді як досліджуівані старшої вікової 

групи (24–35 років), навпаки, схильні до більш ризиковаіної поведінкіи у разі 

нижчих значень прогностіичної компетенітності. 

 

3.2.4. Специфікіа прогностіичної компетенітності осіб з різними рівнями 

схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

 

Для визначеніня особливоістей прогностіичної компетенітності залежно 

від рівня схильносіті особистоісті до ризиковаіної поведінкіи був використіаний 

регресійіний аналіз в статистиічному пакеті IBM SPSS Statistiіcs 20. Добір 

факторів здійснюв іався шляхом виключеніня з моделі найбільш 

взаємозаілежних факторів з урахуваніням значущосіті коефіцієінтів регресії, 

оцінених на допомогоію t-критерію Стьюдентіа. 
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Першочергово перевіряілась вірогідніість зв’язку залежної змінної – 

прогностіичної компетенітності (ПК) з психологіічними чинникаміи, 

виокремліені у осіб з середнім рівнем схильносіті до ризиковаіної поведінкіи, 

які належать до складовиіх внутрішніього та зовнішньіого рівнів ПК. 

В таблиці 3.21 представілено результаіти виокремліеної регресійіної 

моделі емпіричніого досліджеіння. 

Таблиця 3.21 

Регресійна статистиіка для моделі предиктоірів прогностіичної 

компетенітності у групі з середнім рівнем схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи 

Множинний R 
R квадрат 

(R Square) 

Нормований R-

квадрат (Adjusted 

R Square) 

Стандартна 

похибка оцінки (Std. 

Error of the Estimateі) 

Р-значення 

0,865 0,749 0,701 7,71215 0,000 
 

Значення R-квадрату (коефіцієнту детермініації) дорівнює в цій моделі 

0,749. Це свідчить про те, що частка дисперсіії результаіту залежної змінної 

(ПК), що пояснена регресієію, складає 74,9 %. Розраховіана регресійіна модель 

є значущою за F-критерієм Фішера (F=7,712, при р≤0,001). Водночас, 

величина коефіціє інту множинноії кореляціії для виокремліеної моделі 

вірогідніості впливу особливоістей прогностіичної компетенітності дорівнює 

0,865. 

Результати лінійногіо множинноіго регресійіного аналізу, що здійсненіий 

для предиктоірів, надав можливісіть виокремиіти пояснюваільні фактори, які 

виявилисіь у розроблеіній моделі статистиічно значущиміи. За цими фактораміи 

було побудоваіно кореляціійно-регресійну модель для осіб з середнім рівнем 

схильносіті до ризику виду: 

ПК = 236,96 + 0,471*ініціативність + 0,333*ситуативна рефлексиівність 

+ (-0,247)*словесно-логічний тип мислення + 0,249*емоційна стійкістіь + 

0,232*відповідальність + 0,170*реалістичний стиль мислення + (-0,208)* 

орієнтаціія на теперішніє фаталістіичне + (-0,207)*загальне задоволеіння 

актуальніою життєвою ситуацієію + (-0,182)*відкритість + (-0,159)*чуттєвість 

+ 0,236*стійкість емоційноіго переживаіння. 
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Загальна характеріистика побудоваіної кореляціійно-регресійної моделі 

представілена в таблиці 3.22. 

Таблиця 3.22 

Коефіцієнти, отримані на основі регресійіного аналізу для 

середнього рівня схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

Предиктори 

Коефіцієнти 
t-критерій 

Стьюдентіа 

Рівень 

значущосіті 

вірогідніості 

прогнозу (р) 

Нестандартизовані 

коефіцієінти регресії 

(В) 

Стандартна 

помилка 

Нормалізовані 

коефіцієінти 

регресії (Beta) 

ПК (Константа) 236,960 16,380  14,466 0,000 

ініціативність 3,894 0,619 0,471 6,287 0,000 

ситуативна 

рефлексиівність 
0,903 0,200 0,333 4,514 0,000 

емоційна стійкістіь 2,358 0,754 0,249 -3,128 0,003 

словесно-логічний тип 

мисленняі 
-2,685 0,810 -0,247 -3,313 0,002 

стійкість емоційноіго 

переживаіння 
0,445 0,136 0,236 3,276 0,002 

відповідальність 1,973 0,594 0,232 3,321 0,001 

орієнтація на 

теперішніє 

фаталістіичне 

-5,470 1,864 -0,208 -2,934 0,005 

задоволення 

актуальн іою життєвою 

ситуацієію 

-0,384 0,146 -0,207 -2,628 0,011 

відкритість -1,688 0,764 -0,182 -2,209 0,031 

реалістичний стиль 

мисленняі 
0,453 0,185 0,170 2,451 0,017 

чуттєвість/м’якість -1,132 0,492 -0,159 -2,302 0,025 
 

На основі аналізу стандартіних коефіцієінтів регресії можна зазначитіи, 

що шість з пояснюваільних факторів мають додатну кореляціію 

(ініціативність, ситуативіна рефлексиівність, емоційна стійкістіь, стійкістіь 

емоційниіх переживаінь, відповідіальність та реалістиічний стиль мисленняі), а 

п’ять – від’ємну (словесно-логічний тип мислення, орієнтаціія на теперішніє 

фаталістіичне, відкритіість, чуттєвісіть і задоволеіння актуальніою життєвою 

ситуацієію). 

Найбільшою прогнозуіючою силою в ієрархії змінних характеріизується 

«ініціативність» (r=0,471). Найменшиій коефіцієінт виявлениій в предиктоірі 

«чуттєвість» (r=-0,159). 
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В результаіті побудоваіної регресійіної моделі можна сказати, що 

представіники кластеру із середнім рівнем схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи виявляютіься прогностіично компетенітними за рахунок високих 

значень за шкалами ініціатиівності, ситуативіної рефлексиівності, емоційноії 

стійкостіі, стійкостіі емоційноіго пережива іння, відповідіальності, реалістиічного 

стилю мислення. Здатністіь людини до активних й самостійіних дій, 

самоконтіроль поведінкіи в конкретніій ситуації, емоційна зрілість, здатністіь 

швидко реагуватіи на зовнішні стимули, сила та тривалісіть емоційниіх 

переживаінь, інтерналіьний локус контролю, орієнтаціія та обробка «реальних» 

фактів та умов з метою досягненіня визначеніого результаіту, – все це сприяє 

високому рівню прогностіичної компетенітності особистоісті. Проте високі 

показникіи словесноі-логічного типу мислення, орієнтаціія на теперішніє 

фаталістіичне, незадовоілення актуальніою життєвою ситуацієію, відкритіість, 

чуттєвісіть, здатністіь пізнаватіи закономіірності, концентріація на 

теперішніьому і можливісіть отримуваіти задоволеіння від ситуації, 

незадовоіленість важливих потреб в житті, відсутні ість упевненоісті та сил в 

подоланніі життєвих труднощі ів, екстравеіртивна спрямоваіність, 

конформніість, інтуїтивіність міркуваніь – знижує здатністіь особистоісті до 

прогнозуівання майбутньіого. 

Далі нами перевіряілась гіпотеза стосовно якісно відмінноіго складу 

прогностіичної компетенітності (ПК) у досліджуіваних з високим рівнем 

схильносіті до ризиковаіної поведінкіи. 

В таблиці 3.23 представілено результаіти виокремліеної регресійіної 

моделі, де частка дисперсіії результаіту залежної змінної, що пояснена 

регресієію, складає 40,9 %. Розраховіана регресійіна модель є значущою за F-

критерієм Фішера (F=12,778, при р≤0,001). Величина коефіцієінту множинноії 

кореляціії для виокремліеної моделі дорівнює 0,805. 
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Таблиця 3.23 

Регресійна статистиіка для моделі предиктоірів прогностіичної 

компетенітності у групі з високим рівнем схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи 

Множинний R 
R квадрат 

(R Square) 

Нормований R-

квадрат 

(Adjusted R 

Square) 

Стандартна 

похибка оцінки 

(Std. Error of the 

Estimateі) 

Р-значення  

0,640 0,409 0,370 12,77767 0,000 
 

У осіб із високим рівнем схильносіті до ризику визначеніо чотири 

предиктоіри, що впливаютіь на залежну зміну – інтеграліьний показник 

прогностіичної компетенітності особистоісті, на основі яких побудоваіно 

рівняння регресії: 

ПК = 141,58 + 0,399*широта обсягу сигналів соціуму + 0,268*прагматичний 

стиль мислення + (-0,338)*відповідальність + 0,215*тривожність. 

Загальна характеріистика побудоваіної кореляціійно-регресійної моделі 

представілена в таблиці 3.24. 

Таблиця 3.24 

Характеристики кореляціійно-регресійних зв’язків між досліджуіваними 

ознаками для групи з високим рівнем схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи 

Предиктори 

Коефіцієнти 
t-критерій 

Стьюдентіа 

Рівень 

значущосіті 

вірогідніості 

прогнозу (р) 

Нестандартизовані 

коефіцієінти регресії 

(В) 

Стандартна 

помилка 

Нормалізовані 

коефіцієінти 

регресії (Beta) 

ПК (Константа) 141,583 19,384  7,304 0,000 

широта обсягу 

сигналів соціуму 
1,331 0,333 0,399 3,992 0,000 

відповідальність -3,155 0,927 -0,338 -3,403 0,001 

прагматичний стиль 

мисленняі 
0,846 0,320 0,268 2,644 0,010 

тривожність 1,862 0,870 0,215 2,139 0,037 
 

На основі аналізу стандартіних коефіцієінтів регресії можна визначитіи 

відносниій рівень впливу кожного з предиктоірів, що відтвориіть їхню 

відносну ієрархію. Найбільшіою прогнозуіючою силою в ієрархії змінних 
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відзначаіється «широта обсягу сигналів соціуму» (r=0,399). Найменшиій 

коефіцієінт виявлениій в предиктоірі «тривожність» (r=0,215). 

У представіників групи з високим рівнем схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи із підвищеніням рівня відповідіальності спостеріігається зниження 

показникіа прогностіичної компетенітності особистоісті, що якісно відрізняіє 

окресленіу групу від осіб, котрі є прогностіично компетенітними та схильниміи 

до ризиковаіної поведінкіи. Проте, у таких осіб прогностіична компетенітність 

має свій вияв за рахунок зростаннія значень за шкалами широти обсягу 

сигналів соціуму, прагматиічного стилю мислення та тривожноісті, що можна 

пояснити тим, що ймовірно таким особам притаманіні такі характеріистики: 

поінформіованість в ситуації, спостереіжливість, опора на безпосеріедній 

особистиій досвід з метою отриманнія швидкого й конкретніого результаіту; 

їхня поведінкіа може здаватисія поверхнеівою, безладноію, оскільки вони 

притримуіються установкіи, що події в конкретніій ситуації відбуваюіться 

неузгоджіено, і все залежить від випадковіих обставин; їм властиві 

невпевнеіність в собі, тривога стосовно думки оточуючи іх, глибока 

саморефліексія тощо. Тому ми можемо стверджуівати, що навіть при високій 

схильносіті до ризику подібні особи прогнозуіють віддаленіе у часі майбутнє 

та імовірні наслідки власних дій, хоча вони й не є прогностіично 

компетенітними. 

Останнім кроком математиіко-статистичної обробки результаітів 

емпіричніого досліджеіння була перевіркіа вірогідніість зв’язку залежної 

змінної – прогностіичної компетенітності (ПК) – з психологіічними чинникаміи, 

які були віднесеніі до складовиіх внутрішніього та зовнішньіого рівнів у групі з 

низьким рівнем схильносіті до ризиковаіної поведінкіи. 

В таблиці 3.25 представілено результаіти виокремліеної регресійіної 

моделі, де частка дисперсіії результаіту залежної змінної (ПК), що пояснена 

регресієію, складає 58,7 %. Розраховіана регресійіна модель є значущою за F-

критерієм Фішера (F=12,041, при р≤0,001). Величина коефіцієінту множинноії 

кореляціії для виокремліеної моделі дорівнює 0,766. 
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Таблиця 3.25 

Регресійна статистиіка для моделі предиктоірів прогностіичної 

компетенітності у групі з низьким рівнем схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи 

Множинний R 
R квадрат 

(R Square) 

Нормований R-

квадрат 

(Adjusted R 

Square) 

Стандартна 

похибка оцінки 

(Std. Error of the 

Estimateі) 

Р-значення  

0,766 0,587 0,550 12,04106 0,000 
 

Результати лінійногіо множинноіго регресійіного аналізу, здійсненіого 

для предиктоірів, надали змогу виокремиіти пояснюваільні фактори, які 

виявилисіь у розроблеіній моделі статистиічно значущиміи. За цими фактораміи 

було побудоваіно кореляціійно-регресійну модель для осіб з низьким рівнем 

схильносіті до ризиковаіної поведінкіи виду: 

ПК = 196,88 + 0,342*легкість розпізнаівання сигналів соціуму + 

0,299*часова орієнтаціії на майбутнє + (-0,270)*гедоністична емоційна 

спрямоваіність + 0,248*абстрактно-символічний тип мислення + 

(-0,206)*напруженість. 

Загальна характеріистика побудоваіної кореляціійно-регресійної моделі 

представілена у таблиці 3.26. 

Таблиця 3.26 

Коефіцієнти, отримані на основі регресійіного аналізу для низького рівня 

схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

Предиктори 

Коефіцієнти 
t-критерій 

Стьюдентіа 

Рівень 

значущосіті 

вірогідніості 

прогнозу (р) 

Нестандартизовані 

коефіцієінти регресії 

(В) 

Стандартна 

помилка 

Нормалізовані 

коефіцієінти 

регресії (Beta) 

ПК (Константа) 196,882 14,385  13,687 0,000 

легкість розпізнаівання 

сигналів соціуму 
0,986 0,241 0,342 4,088 0,000 

орієнтація на майбутнє і 11,060 3,058 0,299 3,616 0,001 

гедоністична емоційна 

спрямоваіність 
-1,486 0,461 -0,270 -3,221 0,002 

абстрактно-

символічний тип 

мисленняі 

2,598 0,864 0,248 3,008 0,004 

напруженість -2,476 0,993 -0,206 -2,494 0,015 



164 

На основі аналізу стандартіних коефіцієінтів регресії можна визначитіи 

відносниій рівень впливу кожного з предиктоірів, що відтвориіть їх відносну 

ієрархію. Найбільш іою прогнозуіючою силою в ієрархії змінних 

характеріизується «легкість розпізнаівання сигналів соціуму» (r=0,342). 

Найменшиій коефіцієінт виявлениій в предиктоірі «напруженість» (r= -0,206).  

Для осіб з низьким рівнем схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

встановліена така закономіірність: із зростанніям значень за шкалами «легкість 

розпізнаівання сигналів соціуму», «орієнтація на майбутнєі» та «абстрактно-

символічний тип мисленняі» спостеріігається підвищеніня значення залежної 

змінної (прогностичної компетенітності). Тобто, таким особам ймовірно 

властиві вміння розуміти каузальн іі зв’язки ситуацій, знаходитіи найбільш 

відповідіні варіанти вирішеннія проблеми, а завдяки абстрактіно-символічному 

типу мислення генерува іти та перевіряіти гіпотези стосовно умов середовиіща; 

від так вони проявляюіть адекватніу адаптаціійну поведінкіу, що базуєтьсія на 

попередніьому аналізі ситуації. Також такі особи характеріизуються наявністію 

цілей, планів й активною спрямова іністю поведінкіи на подальшу їх 

реалізаціію. Зазначеніі характеріистики особистоісті забезпечіують 

прогностіичну спроможніість особистоісті при реалізаціії найменш 

ризиковаіних форм поведінкіи, проте підвищеніня рівня гедоністіичної 

емоційноії спрямоваіності та напруженіості спричиняіє зниження останьої. 

Суперечлива природа ризику надає основи для вивчення ризиковаіної 

поведінкіи як комплексіу вчинків, які пов’язані з довільниім вибором 

альтернаітив, незважаюічи на те, такі вчинки мають в своїй структур іі 

елементи невизначіеності та непередбіачуваності [42; 27]. Поведінкіа суб’єкта 

в невизначіеній ситуації залежить не лише від об’єктивних умов, але й від 

того, наскількіи адекватніо ці умови відображіаються у його свідомосіті, 

співвідніосяться з його особистіісними властивоістями, знаходятіь своє 

відбиття в процесі прийняттія рішень та оптимальіного конструюівання 

власного майбутнь іого через реалізаціію прогностіичної компетенітності. 
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Підбиваючи підсумки проведеніого емпіричніого досліджеіння, можна 

констатуівати, що його результаіти дозволиліи підтвердіити основні емпіричніі 

гіпотези, що були висунуті на початку досліджеіння, та довести правоміріність 

використіання окресленіого підходу до розуміннія єдності динамічніих одиниць 

особистоісті, тобто її базових та процесуаільних компоненітів, які виявляютіься 

в спроможніості передбачіати події майбутньіого в реальноміу теперішніьому, 

орієнтувіатися відповідіно до своєї емоційноії спрямоваіності, будувати 

прогнози з отриманнія очікуваніих наслідкіів власних дій, перебудоівувати 

останні відповідіно до домінуваіння обраних когнітивіно-вольових чи 

темпораліьно-часових стратегіій. 

На нашу думку, саме під таким кутом зору на структур іу прогностіичної 

компетенітності вдалося дослідитіи специфікіу виявленнія та опису 

особливоістей останньоії при різних рівнях прояву схильносіті особистоісті до 

ризиковаіної поведінкіи. Відтак, отримані емпіричніі дані відкриваіють нові 

аспекти прояву даного типу компетенітності особистоісті в структур іі 

особистіісних властивоістей, що відіграє важливе значення в регуляціії та 

організаіції активносіті, реалізаціії мотиваціійних функцій, забезпечіенні 

сценаріїів поведінкіи та адекватніості реакцій на соціальніі зміни. 
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Висновки до розділу 3 

 

 

Результати проведеніого емпіричніого досліджеіння, що представілені у 

даному розділи, дають змогу зробити такі висновки: 

1.  У межах досліджеіння з виявленнія особливоістей прогностіичної 

компетенітності особистоісті при різних рівнях її схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи було перевіреіно існуваннія значущогіо кореляціійного зв’язку між 

прогностіичною компетенітністю та психологіічними особливоістями, які були 

виокремліені в структуріі останньоії як показникіи внутрішніього (базового та 

процесуаільного рівнів) і зовнішньіого аспектів. 

Ідентифіковано зміст прогност іичної компетенітності у кожній з обраних 

підструкітур та емпіричніо доведено правомір іність виокремліення 

внутрішніього та зовнішньіого її аспектів. Внутрішній аспект представлений: 

а) рівень базових складовиіх, що включає рефлексиівність й емоційну 

спрямоваіність, виконує функцію організа іції поведінк іи та психічноії 

активносіті людини; б) рівень процесуа ільних складовиіх, що відображіається в 

домінуючіих типово-стильових особливоістях мислення, часовій орієнтаціії та 

вольових якостях, проявляєіться в регуляці ія поведінкіи та психічноії 

активносіті. Зовнішніій аспект вияву внутрішнііх складовиіх представлений 

рівнем адаптивніості як можливосіті швидко приймати рішення, схильнос іті до 

самоаналіізу в різних життєвих ситуаціяіх. 

Отримані результаіти дають підстави вважати, що підвищеніня рівня 

гностичніої емоційноії спрямоваіності, самоконтіролю, ситуативіної та 

комунікаітивної рефлексиівності, оперативіності мислення, часової орієнтаціії 

на майбутнє, цілеспряімованості, самостійіності, наполегліивості, абстрактіно-

символічного типу мислення, аналітичіного стилю мислення, легкості 

розпізнаівання та широти обсягу сигналів соціуму, й зменшеннія рівня часової 

орієнтаціії на теперішніє гедоністіичне і теперішніє фаталістіичне, гедоністіичної 

емоційноії спрямоваіності, напруженіості та ретроспеіктивної рефлексиівності, 
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загалом чи окремо, може сприяти підвищеніню рівня прогностіичної 

компетенітності особистоісті. 

2.  Дані емпіричніого досліджеіння підтвердіили гіпотези щодо 

притаманіності високого рівня сформоваіності прогностіичної компетенітності 

особам з середнім рівнем прояву схильносіті до ризиковаіної поведінкіи, 

оскільки їм властиві: когнітивіний стиль в пізнанні дійсност іі, орієнтаціія на 

кінцеву мету, схильнісіть до аналізу своїх дій, мотивів, вчинків. Вони 

ухвалюютіь свої рішення швидко, спираючи ісь на власний досвід та існуючу 

інформаціію, вони емоційно врівнова іжені, орієнтовіані на майбутнє, 

виявляютіь гностичніу емоційну спрямоваіність та вольові якості. Отже, є 

підстви вважати, що особливоісті прогностіичної компетенітності сукупно зі 

стійкими особисті існими рисами створюютіь сприятли іві умови для 

повноцініного функціоніування, успішної життєдіяільності та психологіічного 

благополіуччя особистоісті. 

Особистості, що мають низький рівень схильнос іті до ризиковаіної 

поведінкіи, можуть характер іизуватися як критичні до нового досвіду, 

високореіфлексивні, уважні, цілеспря імовані, безпечні, високомо іральні, 

нормативіні, самодисціипліновані, орієнтовіані на уникненнія невдач, готові 

діяти лише в інтересаіх реальних цілей; вони демонстр іують поведінкіову 

адаптивніість до середовиіща.  

Представіники групи із високим рівнем схильнос іті до ризиковаіної 

поведінкіи характеризуються як недостатіньо орієнтовіані в соціумі, не готові 

до змін, емоційно нестійкі з домінуваіння «тріади ризиковаіності» 

(ініціативність, рішучіст іь, самостійіність), у часовому векторі орієнтовані на 

теперішніє гедоністіичне, теперішніє фаталістіичне, негативн іе минуле та не 

схильні до рефлексіії та самоконтіролю. Разом з тим, у таких осіб виявляєт іься 

некомпетіентність у конструюівані власного майбутнь іого, побудови прогнозу 

щодо очікуван іому майбутньіому.  

3.  Використіання кластерніого аналізу дозволиліо згрупуваіти 

досліджуіваних за рівнем схильносіті до ризиковаіної поведінк іи та встановиіти 
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міжгрупоіві відмінноісті, що виявилисія у специфіціі показникіів, які 

досліджуівалися. За мірою вираженоісті схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

були виокремліені групи досліджуіваних з високим, середнім та низьким 

рівнями. 

У представіників кластеру 1 (високий рівень схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи) встановліено однаково низькі показникіи адаптивніості та 

прогностіичної компетенітності при високих показникіах ініціатиівності, 

рішучостіі, самостійіності; такі особи не схильні до рефлексіії та 

самоконтіролю, орієнтовіані на теперішніє гедоністіичне, теперішніє 

фаталістіичне, негативніе минуле, – тобто прагнуть отримати задоволеіння від 

кожного моменту життя. Все це дає підстави віднести їх до непрогноістично 

ризиковаіного типу особистоісті.  

Представникам кластеру 2 притаманіні однаково високий рівень 

прогностіичної компетенітності (з переважаінням когнітивіного стилю як 

способу пізнання дійсностіі) та адаптивніості при високих показникіах 

емоційноії стійкостіі, орієнтаціії на майбутнє, гностичніої емоційноії 

спрямоваіності та вольових якостей; вони схильні до аналізу своїх дій, 

мотивів, вчинків. Саме такі особливоісті дають підстави віднести їх до 

прогностіично помірковіаного типу. Це означає, що представіники цього 

кластеру завжди конструкітивно вибудовуіють прогноз на майбутнє та 

реалізуюіть ризикова іні форми поведінк іи з метою отриманнія додатковіого 

досвіду та розширеніня власних можливосітей – а відтак і особистіісного 

зростаннія, оскільки суб’єктивною стороною ризику виступає вибір певних 

альтернаітив з урахуваніням ймовірниіх результаітів. 

Представники кластеру 3 характеріизуються високим рівнем вольових 

якостей, рефлексиівності та поведінкіовими проявами адаптивніості по 

відношеніню до середовиіща, а також високим рівнем прогностіичної 

компетенітності й, відповідіно, низьким рівнем схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи, що дає підстави віднести їх до прогностіично безпечноіго типу 

особистоісті. Це означає, що представіники цього кластеру завжди 
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осмислююіть результаіти та наявні дані для прогнозуівання майбутні іх дій і їх 

наслідкіів, та не схильні до ризиковаіних форм поведінкіи. 

4.  В результаіті застосувіання у досліджеінні лінійногіо множинноіго 

регресійіного аналізу вдалося виокремиіти специфікіу прогностіичної 

компетенітності осіб при різних рівнях схильносіті до ризиковаіної поведінкіи. 

Встановліено, що відповідіно до рівнів схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

відбуваєіться якісна зміна характеріистик прогностіичної компетенітності 

особистоісті. 

Прогностична компетенітність осіб з високим рівнем схильносіті до 

ризиковаіної поведінкіи зумовленіа, більшою мірою, широтою обсягу сигналів 

соціуму, прагматиічним стилем мислення та тривожніістю.  

У групі з низьким рівнем схильнос іті до ризиковаіної поведінкіи 

встановліено, що підвищую іть рівень прогностіичної компетенітності такі 

фактори, як легкість розпізна івання сигналів соціуму, орієнтац іія на майбутнє 

та абстрактіно-символічний тип мислення. 

У осіб із середнім рівнем схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

прогностична компетність представілена у вигляді набору предиктоірів, до 

яких увійшли особливоісті, що, за нашою гіпотезоію, відносятіься до 

складовиіх базового й процесуаільного рівнів. 

5.  Було виявлено вплив факторів віку та прогностіичної компетенітності 

особистоісті на її схильнісіть до ризиковаіної поведінкіи. Особи молодшої 

вікової групи (17–23 роки) демонстріують вищі показникіи схильносіті до 

ризику при високому рівні прогностіичної компетенітності, тоді як 

досліджуівані старшої вікової групи (24–35 років), навпаки, схильні до більш 

вираженоії ризиковаіної поведінціі у разі нижчих значень прогностіичної 

компетенітності. 

Проте пердставілені результаіти досліджеіння щодо виокремліення 

особливоістей прогностіичної компетенітності були отримані на вибірці осіб 

молодого віку, які за своїми віковими характеріистиками схильні до реалізаціії 

ризиковаіних форм поведінкіи, то можемо припустиіти, що такі результаіти 
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можуть бути відмінниіми в осіб зрілого й похилого віку, оскільки в них 

відбуваєіться зміна соціальніих ролей та характеріу актуальніих життєвих 

ситуацій, а відтак є підстави для подальшиіх досліджеінь означеноії 

проблемаітики. 

Все це дозволяє зробити висновок стосовноіго того, що прогностіична 

компетенітність в осіб з різними рівнями схильносіті до ризиковаіної поведінкіи 

може бути охаракте іризована як певний вид адаптоваіності до виникаючіих 

умов ситуації, пошук рішення та вміння залучати до вирішеннія суб’єктивний 

досвід. Доказовіість існуваннія внутрішнііх та зовнішнііх компоненітів 

прогностіичної компетенітності може сприяти покращеніню та більш 

глибокоміу розуміннію основних процесів життєдія ільності індивіда в 

сучасних умовах його буття, оскільки дану властивіість варто розглядаіти як 

сутнісну характеріистику суб’єктності особистоісті. 
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ВИСНОВКИі 

 

 

У дисертаціії наведено теоретичіне узагальніення й новий підхід до 

розв’язання проблеми виявленнія особливоістей прогностіичної 

компетенітності в осіб з різними рівнями схильносіті до ризиковаіної 

поведінкіи на підставі систематіизації наукових поглядів до вивчення даної 

проблеми та поглиблеіння теоретичіних уявлень щодо змісту, структур іи, 

функцій та діагностіики прогностіичної компетенітності. 

На основі узагальніення результаітів досліджеіння, його теоретичіних та 

емпіричніих даних, можна сформулюівати такі висновки: 

1.  У результаті проведеного аналізу існуючих поглядів щодо вивчення 

прогностичної компетентності та схильності до ризикованої поведінки 

визначено структурно-рівневий підхід як основу дослідження означеного 

явища. Прогностична компетентність особистості трактується як пов’язаний 

з антиципацією специфічний конструкт ймовірного прогнозування 

особистості; як особистісне явище, яке забезпечує здатність зберігати та 

оптимально конструювати власне майбутнє, експлікувати минулий досвід 

(знання, уміння, навички, досягнення) й конструювати образ очікуваного 

майбутнього. Виходячи з такого змісту поняття прогностичної 

компетентності, побудовано теоретичну схему її функціонування при 

реалізації особистістю ризикованої поведінки як поетапного плану дій, а 

прогностична компетентність особистості є проміжною ланкою між оцінкою 

наявного стану об’єкта та побудовою прогнозу як засобу здійснення вибору і 

прийняття рішення в майбутньому. В запропонованій схемі взаємозалежність 

даних елементів структури прогностичної компетентності є основою 

регулювання активності особистості, що забезпечує її цілеспрямовану 

поведінку. 

2.  З’ясовано психологічні особливості та змістові складові 

прогностичної компетентності. Внутрішній аспект її структури представлено 
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рівнями базових (які виконують функцію організації поведінки та психічної 

активності особистості), та процесуальних (що регулюють поведінку та 

психічну активність особистості) ознак. Зовнішній прояв внутрішніх 

складових прогностичної компетентності особистості виявляється в мірі її 

адаптивності як можливості швидко приймати рішення в різних життєвих 

ситуаціях. 

3.  Визначено, що міра сформованості складових внутрішнього та 

зовнішнього аспектів прогностичної компетентності відрізняється відповідно 

до рівня схильності до ризикованої поведінки. Зокрема, особам з високим 

рівнем властивий синтетичний стиль мислення, толерантність до 

невизначеності, часова орієнтація на негативне минуле, теперішнє 

гедоністичне і теперішнє фаталістичне, експресивність, сміливість, 

гедоністична, глорична і пугнічна емоційні спрямованості. Особам із 

низьким рівнем притаманні реалістичний стиль мислення, ретроспективна, 

ситуативна і перспективна рефлексивність, відповідальність, нормативність 

поведінки, чуттєвість, дипломатичність, тривожність, самодостатність, 

напруженість. Особам із середнім рівнем властиві врівноваженість, 

стриманість емоційного переживання, відкритість, рефлексивність у 

спілкуванні та взаємодії з іншими, гностична і праксична емоційні 

спрямованості, а також свідома регуляція власної поведінки та діяльності. 

4.  Розкрито специфіку відмінностей між особливостями прогностичної 

компетентності осіб з різними рівнями схильності до ризикованої поведінки. 

Встановлено, що прогностична компетентність функціонує за рахунок 

сформованості різних її складових. Зокрема, для осіб з низьким рівнем 

схильності до ризикованої поведінки властиві: легкість розпізнавання 

сигналів соціуму, орієнтація на майбутнє і абстрактно-символічний тип 

мислення. Для осіб із середнім рівнем схильності до ризикованої поведінки – 

емоційна стійкість, ініціативність, ситуативна рефлексивність, стійкість 

емоційних переживань, відповідальність та реалістичний стиль мислення. 

Особам з високим рівнем схильності до ризикованої поведінки притаманні 
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прагматичний стиль мислення, тривожність, широта обсягу сигналів соціуму. 

Ґрунтуючись на теоретичних та емпіричних даних визначено три типи 

особистості: непрогностично ризикований, прогностично поміркований та 

прогностично безпечний. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 

прогностичної компетентності особистості. Перспективи подальшої роботи 

вбачаємо у з’ясуванні просторово-часової організації внутрішнього світу 

людини; чинників детермінації прогностичної компетентності особистості, а 

також у розробці прикладних аспектів феномену: зокрема дослідити модель 

прогностичної компетентності у системному підході, оскільки кожен її 

елемент є окремим феноменом. Окремим завданням подальших досліджень є 

розробка діагностичного інструментарію та технік, спрямованих на розвиток 

прогностичної компетентності особистості. 
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Д О Д А Т К И  

 

 

 

Додаток А 

Тест-опросник адаптивности личности 

(О.П. Санникова, О.В. Кузнецова, 2005) 
Инструкция. Предлагаемый опросник содержит ряд утверждений, каждое из которых 

Вы можете оценить по степени соответствия его содержания Вашему обычному способу 

поведения, образу мысли, особенностям переживаний. При этом Вы можете выбрать один из 

четырех вариантов ответов(«безусловно, да», «пожалуй, да», «пожалуй, нет», «безусловно, 

нет»), проставив соответственно возле номера вопроса буквенное обозначение, где А - 

«безусловно, да»; Б - «пожалуй, да»; В - «пожалуй, нет»; Г - «безусловно, нет». 

Будьте внимательны при заполнении бланка. Старайтесь отвечать быстро, не 

раздумывайте подолгу над ответами. Помните, что ответы не оцениваются как «правильные» 

или «неправильные», они лишь отражают особенности Вашей личности.  

I шкала  
1.Бывает, что я теряюсь в новой ситуации 

общения и не могу думать ни о чем, кроме 

собственных переживаний. 

2.Мне достаточно кратковременного общения с 

незнакомым человеком, чтобы дать ему 

развернутую характеристику. 

3.Даже когда человек молчит, я многое могу о 

нем узнать. 

4.Меня можно назвать очень наблюдательным 

человеком. 

5.Мне трудно отвечать на вопросы нескольким 

людям одновременно. 

6.Мой принцип: «Быть всегда в курсе всех дел». 

7.У меня широкий круг общения и я никогда не 

упущу возможности “завязать” новое  

знакомство. 

8.Мне нравится общаться только с теми 

немногими людьми, с которыми я 

непосредственно связан по роду своей 

деятельности. 

9.В общении с незнакомым человеком я всегда 

целенаправленно изучаю самые тонкие нюансы 

его поведения. 

10.Я могу одновременно решать вопросы с 

несколькими людьми без ущерба для дела. 

II шкала 

1.В сложных ситуациях я часто увлекаюсь 

второстепенными вещами, теряя при этом из виду 

главное. 

2.В любой беседе я всегда улавливаю самую суть, не 

отвлекаюсь на мелочи. 

3.Даже в самых сложных и неожиданных ситуациях 

я всегда четко знаю, чего хочу. 

4.Часто мне не удается реально оценить ситуацию и 

свои возможности. 

5.В неожиданных и сложных ситуациях, я всегда 

быстро нахожу верные решения. 

6.Когда я сталкиваюсь с серьезными жизненными 

проблемами, я подолгу пребываю в состоянии 

неопределенности, растерянности. 

7.Мне бывает сложно понять истинные причины 

того, что происходит в моей жизни. 

8.В моей жизни часто возникают странные 

ситуации, когда невозможно объяснить, что 

происходит. 

9.В неожиданных ситуациях я никогда не начинаю 

действовать, прежде чем мысленно «не разложу все 

по полочкам». 

10.Я часто действую под влиянием сиюминутных 

желаний. 

III шкала 

1.В любой, даже самой сложной и абсолютно 

новой ситуации общения, я легко и быстро 

ориентируюсь. 

2.Я всегда легко угадываю то, чего от меня ждут. 

3.Я не всегда могу предугадать развитие 

событий. 

4.Мне бывает трудно угадать, что на самом деле 

окружающие думают обо мне. 

5.По внешнему виду человека мне всегда легко 

догадаться о его мыслях. 

IV шкала 

1.Мои бурные эмоциональные проявления не раз 

мешали мне и в делах, и в общении с людьми. 

2.Часто говорю и действую под влиянием 

настроения. 

3.Как бы я ни был раздосадован(а), окружающие 

никогда этого не заметят. 

4.Даже в самых опасных ситуациях мне удается 

сохранять хладнокровие и рассудительность. 

5.Сам не знаю, какую реакцию может вызвать у 

меня неожиданная ситуация. 
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6.Я всегда тонко чувствую настроение 

окружающих. 

7.Бывает, что я ошибаюсь в выборе друзей. 

8.Мне бывает трудно оценить истинные 

намерения окружающих. 

9.Бывает, что мои прогнозы относительно 

поведения других людей не оправдываются. 

10.Я часто переживаю из-за того, что не 

понимаю, чего от меня хотят. 

6.Легко выхожу из состояния душевного покоя. 

7.Мое настроение может легко меняться от глубокой 

радости до глубокой печали. 

8.Бывает так, что от волнения я не могу произнести 

ни слова. 

9.Когда я слышу радостное известие, я становлюсь 

чрезмерно активным(ой) (жестикулирую, двигаюсь 

больше, чем обычно, говорю лишние слова). 

10.Даже когда я сильно расстроен (а), мое лицо не 

выдает этих чувств. 

V шкала 

1.Лучше опереться на собственный опыт, чем 

искать нетрадиционные способы решения 

проблем. 

2.Предпочитаю вести спокойную размеренную 

жизнь, не люблю неожиданностей. 

3.Могу хорошо выполнять свою работу только в 

знакомой комфортной обстановке. 

4.Очень настороженно отношусь ко всему 

новому. 

5.Я всегда могу без труда изменить свои старые 

привычки. 

6.Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с 

людьми я стараюсь быть таким (ой), каким (ой) 

меня ожидают видеть. 

7.Если обстоятельства сильнее меня, я легко могу 

изменить свое отношение к ним. 

8.Даже тогда, когда борьба теряет смысл, я не 

сдаюсь. 

9.Я болезненно переживаю перемены в моей 

жизни. 

10.Случалось, что я повторял (а) собственные 

ошибки. 

VI шкала 

1.Я считаю себя везучим человеком. 

2.Умение предвосхищать развитие событий не 

всегда помогает мне избежать многих неудач. 

3.Меня можно назвать уверенным в себе человеком. 

4.Я смог (ла) бы добиться в жизни большего, но 

обстоятельства мне этого не позволяют. 

5.У меня часто бывает такое ощущение, как будто 

«все беды мира свалились мне на голову». 

6.Я обычно мало обращаю внимания и на свои 

достижения, и на свои неудачи. 

7.Я не боюсь неудач. 

8.Я никогда не начинаю дело, если заранее не уверен 

в его успехе. 

9.На улице я выбираю того человека, у которого 

можно спросить «Который час?». 

10.Я часто сталкиваюсь с такими проблемами, 

которых вполне можно было бы избежать, будь я 

повнимательнее. 

VII шкала 

1.Я легко “зажигаюсь” новыми идеями, но при 

первых затруднениях в их реализации теряю 

интерес и прекращаю работу. 

2.Я всегда достигаю поставленных целей. 

3.В жизни мне довелось преодолевать множество 

трудностей, чтобы достичь цели. 

4.Мне бывает трудно сосредоточиться на работе 

или каком-либо задании. 

5.Когда я уверен (а), что стою на правильном 

пути, для достижения своих целей я иду вплоть 

до крайних мер. 

6.При желании я всегда могу изменить ситуацию 

так, как мне это будет выгодно. 

7.В жизни никогда не следую за 

обстоятельствами, предпочитаю создавать сам. 

8.Бывало не раз, что я упускал (а) благоприятные 

возможности для реализации своих планов. 

9.Предпочитаю не строить планов, не думать о 

проблемах. 

10.У меня масса таких дел, которые я никак не в 

состоянии завершить. 

VIII шкала 

1.Своей жизнью я доволен (довольна). 

2.Последнее время у меня преобладает подавленное 

настроение. 

3.Не могу сказать, что в своем рабочем коллективе 

(учебной группе) чувствую себя абсолютно 

комфортно. 

4.Я хотел (а) бы, чтобы в моей жизни все сложилось 

иначе. 

5.То, чем я занимаюсь (учеба, работа) приносит мне 

истинное удовольствие. 

6.Сейчас у меня легко на душе; нет ничего, что бы 

сильно меня расстраивало. 

7.Я спокоен (спокойна) за свое будущее. 

8.Иногда мне хочется уйти из дому. 

9.В семье меня не понимают. 

10.Сейчас я нахожусь на подъеме своих сил. 
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Додатку Б 

Тест-опросник качественных показателей склонности к риску 

(О.П. Санникова, С.В. Быкова, 2008) 
Инструкция. Перед Вами тест-опросник, содержащий различные вопросы и бланк, 

на котором предусмотрено 4 варианта ответов: “безусловно, да”; “пожалуй, да”; 

“пожалуй, нет”; “безусловно, нет”.  

Поскольку в разные периоды жизни Вы, возможно, отвечали бы на один и тот же 

вопрос по-разному, отвечайте исходя из того, что характерно для Вас сейчас, в настоящее 

время. Дальше таким же образом Вы поступаете со всеми остальными вопросами, всякий 

раз, тщательно обдумывая, какой из четырех вариантов ответа на каждый вопрос Вам 

больше всего подходит. 

 
1. Привлекает ли Вас опасность? 

2. Часто ли Вы сожалеете о сделанном Вами выборе? 

3. Считаете ли Вы себя робким человеком?  

4. Нравится ли Вам рисковать?  

5. Часто ли Вы действуете под влиянием чувств?  

6. В напряженной ситуации Вы предпочитаете спокойно стоять в стороне?  

7. Спокойно ли Вы переносите езду, с человеком, который любит скорость? 

8. Нравятся ли Вам экстремальные виды спорта? 

9. Вы боитесь рисковать?  

10. Часто ли Вы поступаете импульсивно? 

11. Согласны ли Вы с тем, что трудно понять людей, с риском для себя, покоряющих 

вершины? 

12. Вы доверяете людям, если имеете о них не достаточно полную информацию? 

13. Вас часто удивляет реакция окружающих на Ваши поступки? 

14. Рискуете ли Вы, рассчитывая на случайную удачу? 

15. Всегда ли Вы тщательно все обдумываете, прежде чем что-то сделать? 

16. Всегда ли Вы рассудительны? 

17. Бывает ли так,  что  Вы рискуете  необдуманно? 

18. Вы обязательно должны быть уверены в успехе, прежде чем начать какое-нибудь 

рисковое дело? 

19. Вы всегда принимаете рискованное решение самостоятельно? 

20. Ради успеха Вы можете рискнуть, даже если шансы не в Вашу пользу? 

21. Вы игрок? 

22. Вы пойдете на большой риск, если это сулит выгодные для Вас результаты? 

23. Если на Вас кричат, поступаете ли Вы так же в ответ? 

24. Часто ли Вы совершаете поступки под влиянием момента? 

25. Вы взялись бы за хорошо оплачиваемую, но опасную для жизни работу? 

26. Обычно при конфликте Вы  даете достойный отпор обидчику? 

27. Могли бы Вы без тренировки управлять транспортным средством, в условиях сложной 

горной  местности? 

28. Бывает так, что Вы идете на необдуманный шаг? 

29. Если у Вас есть возможность, всегда ли Вы одалживаете деньги? 

30. Ради денег, Вы пойдете на риск? 

31. Вы всегда осторожны во всех своих действиях? 

32. Легко ли Вы продолжаете свою деятельность после экстремальной ситуации? 

33. Часто ли Вам приходится себя контролировать, чтобы избежать неприятностей? 

34. После бессонной ночи можете ли Вы заниматься опасной работой? 

35. Влияет ли на Ваше решение смена настроения? 

36. Часто ли Вам приходится рисковать не по своей воле? 

37. Вы всегда продолжаете идти к своей цели, невзирая на обстоятельства? 

38. Обычно, Вы много усилий прикладываете, идя на риск? 

39. Всегда ли Вы контролируете свои сиюминутные желания? 

40. Обычно, Вы легко управляете собой в ситуации риска? 
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Додатку В 

Тест-опитувальник «Часова перспектива» 

(Zimbardo Time Perspective Inventory – ZTPI) (Ф. Зімбардо – Дж. Бойд) 

(в адаптації до української вибірки О. Сеник, 2012) 
Інструкція: Прочитайте кожен пункт і якомога точніше дайте відповідь на 

запитання: «Наскільки характерним це є для Вас чи наскільки це Вам властиво?». 

Поставте позначку у відповідній клітинці, користуючись поданою нижче шкалою. Будь 

ласка, дайте відповіді на УСІ запитання. 

 

Запитання 

Зовсім 

не характерно 
Нейтрально Дуже характерно 

1 2 3 4 5 

1. Я вважаю, що збиратися з друзями на 

вечірки – це одне з важливих задоволень 

у житті. 

     

2. Знайомі з дитинства місця, запахи, 

звуки часто навівають потік чудових 

спогадів. 

     

3. У моєму житті багато визначає доля.      

4. Я часто думаю про те, що слід було 

зробити у своєму житті по-іншому. 

     

5. На мої рішення переважно впливають 

люди і речі, які мене оточують. 

     

6. Я вважаю, що слід планувати свій день 

наперед кожного ранку. 

     

7. Мені приємно думати про своє минуле.      

8. Я дію імпульсивно.      

9. Якщо не вдається зробити щось вчасно, 

я не хвилююся з цього приводу. 

     

10. Коли я хочу чогось досягнути, то 

ставлю перед собою цілі і розглядаю 

конкретні засоби їх досягнення. 

     

11. Загалом, у моїх спогадах про минуле 

значно більше доброго, ніж поганого. 

     

12. Слухаючи свою улюблену музику, я 

часто втрачаю відчуття часу. 

     

13. Мені важливіше виконати термінову і 

необхідну роботу на завтра, ніж добре 

провести час сьогодні ввечері. 

     

14. Якщо вже чомусь судилося статися, то 

насправді немає значення, що я робитиму. 

     

15. Мені подобаються історії про те, як 

все було колись «у старі добрі часи». 

     

16. Болісний досвід минулого не виходить 

у мене з голови. 

     

17. Я живу одним днем, намагаючись 

прожити його якомога повніше. 

     

18. Мені неприємно запізнюватися на 

зустрічі. 

     

19. В ідеалі я б жив кожен день так, наче 

він останній у моєму житті. 

     

20. Щасливі спогади про добрі часи часто 

виринають у мене в голові. 

     

21. Я вчасно виконую свої обов’язки 

перед друзями та керівництвом. 
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 1 2 3 4 5 

22. В минулому мені таки довелося 

зазнати образ та неприйняття. 

     

23. Я приймаю рішення спонтанно, під 

впливом моменту. 

     

24. Я приймаю кожен день таким, яким 

він є, не планую його. 

     

25. З минулим пов’язано так багато 

неприємних спогадів, що мені хочеться 

про нього не думати. 

     

26. Мені важливо наповнювати своє 

життя задоволенням і втіхою. 

     

27. В минулому я робив помилки, про які 

шкодую. 

     

28. Я відчуваю, що важливіше 

насолоджуватися процесом роботи, аніж 

виконати її вчасно. 

     

29. Я інколи сумую за дитинством.      

30. Перш ніж прийняти рішення, я 

зважую усі «за» і «проти». 

     

31. Ризик у моєму житті не дає мені 

нудьгувати. 

     

32. Для мене важливіше насолоджуватися 

життям, аніж зосереджуватися на 

досягненні конкретної цілі. 

     

33. Справи рідко йдуть так, як я очікую.      

34. Мені важко забути неприємні спогади 

з моєї юності. 

     

35. Процес діяльності перестає приносити 

мені задоволення, якщо доводиться 

думати про цілі, наслідки та практичні 

результати. 

     

36. Навіть коли я насолоджуюся 

теперішнім, все одно порівнюю його з 

подібним минулим досвідом. 

     

37. Не можна по-справжньому планувати 

майбутнє, тому що обставини є дуже 

мінливими. 

     

38. Мій життєвий шлях контролюють 

сили, на які я не можу вплинути. 

     

39. Немає змісту хвилюватися про 

майбутнє, оскільки я в будь-якому разі не 

можу нічого зробити. 

     

40. Я завершую роботу вчасно, 

виконуючи її регулярно. 

     

41. Я помічаю, що втрачаю інтерес до 

розмови, коли близькі починають 

згадувати минуле. 

     

42. Я ризикую, аби надати життю 

гостроти і збудження. 

     

43. Я складаю список того, що маю 

зробити. 

     

44. Часто слухаюся серця, а не розуму.      

45. Я можу не піддатися спокусі, коли 

знаю, що мене чекає робота, яку потрібно 

зробити. 
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46. Хвилюючі моменти так захоплюють 

мене, що я можу забути про все на світі. 

     

47. Теперішнє життя надто складне, я б 

надав перевагу простішому життю 

минулого. 

     

48. Мені більше подобаються друзі, які 

діють спонтанно, а не прогнозовано. 

     

49. Я люблю сімейні традиції, яких 

постійно дотримуються. 

     

50. Я думаю про те погане, що сталося зі 

мною в минулому. 

     

51. Я не полишаю роботу над складними і 

нецікавими завданнями, якщо вони 

допоможуть мені досягнути успіху. 

     

52. Краще витрачати зароблені гроші на 

задоволення сьогодні, ніж відкладати їх 

на майбутнє. 

     

53. Часто везіння приносить більше, ніж 

наполеглива праця. 

     

54. Я думаю про те хороше, що упустив у 

своєму житті. 

     

55. Я люблю, щоб мої близькі стосунки 

були емоційними. 

     

56. Завжди знайдеться час доробити 

незроблене. 
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Додаток Г 

Таблиця результатів статистичної обробки даних 

за t-критерієм Стьюдента (розподіл на 3 кластери) 
Між кластерами 1 – 2 

 

Mean Mean 

 

t-value 

 

df 

 

p 

Valid N Valid N Std.Dev. Std.Dev. 

Кластер 

1 – 

вр-СхР 

Кластер 

2 – 

ср-СхР 

Кластер 

1 

Кластер 

2 

Кластер 

1 

Кластер 

2 

1 22,75385 22,14474 -0,85746 139 0,39266823 65 76 4,510511 3,924976 

2 25,4 25,81579 0,459642 139 0,646491456 65 76 5,055319 5,596929 

3 25,12308 19,28947 -1,96314 139 0,051626554 65 76 25,38178 4,860222 

4 23,75385 21,56579 -1,07915 139 0,282391983 65 76 4,879904 15,70421 

5 22,44615 22,46053 0,019984 139 0,984084753 65 76 4,405362 4,126147 

6 23,71831 21,75421 -3,24259 139 0,001483078 65 76 2,936198 4,057904 

7 6,476923 7,118421 1,929768 139 0,055672585 65 76 2,092454 1,854487 

8 5,938462 5,657895 -1,04231 139 0,299077373 65 76 1,62862 1,562499 

9 5,261538 4,697368 -2,10869 139 0,036765545 65 76 1,622854 1,549363 

10 5,430769 5,486842 0,189827 139 0,849721684 65 76 1,704491 1,785075 

11 51,98462 45,85526 -6,64104 139 6,48142E-10 65 76 5,532552 5,402972 

12 240,6 273,8289 13,06283 139 6,05016E-26 65 76 16,09717 14,10852 

13 154,9077 173,7895 10,51674 139 2,15487E-19 65 76 10,6503 10,60731 

14 48,53846 55,75 6,618126 139 7,29239E-10 65 76 6,526573 6,383573 

15 37,06154 44,28947 7,381518 139 1,30183E-11 65 76 5,835979 5,761518 

16 8,892308 10,89474 6,775131 139 3,23854E-10 65 76 1,913138 1,596487 

17 5,2 5,157895 -0,19524 139 0,845493767 65 76 1,42741 1,131991 

18 2,969231 3,355263 1,26245 139 0,208900884 65 76 1,629506 1,950753 

19 5 5,684211 2,914357 139 0,004155379 65 76 1,489547 1,298312 

20 5,953846 6,513158 2,552396 139 0,011778604 65 76 1,483564 1,113474 

21 4,907692 5,802632 5,04105 139 1,41819E-06 65 76 1,195344 0,909502 

22 51,83077 50,47368 -1,53306 139 0,127533845 65 76 5,113002 5,345337 

23 53,90769 54,57895 0,705713 139 0,481547793 65 76 5,366921 5,845256 

24 52,84615 59,89474 0,809387 139 0,41967607 65 76 5,096662 70,01592 

25 54,36923 58,46053 3,800388 139 0,000215382 65 76 5,938669 6,720002 

26 56,43077 54,75 -1,73806 139 0,084415392 65 76 6,202241 5,28173 

27 3,022 2,526316 -4,6147 139 8,85675E-06 65 76 0,60829 0,658355 

28 3,760769 3,361184 -5,37489 139 3,15103E-07 65 76 0,413398 0,461562 

29 3,225538 3,863487 7,919763 139 6,85198E-13 65 76 0,452003 0,496965 

30 3,587846 3,591711 0,041956 139 0,966594318 65 76 0,574262 0,519085 

31 3,101385 2,403684 -6,94729 139 1,31649E-10 65 76 0,655713 0,536648 

32 35,13846 33,65789 -1,41884 139 0,158183221 65 76 5,787586 6,4901 

33 31,69231 33,64474 2,299352 139 0,022975233 65 76 4,81509 5,199241 

34 32,75385 35,21053 2,178915 139 0,03102326 65 76 6,654488 6,689924 

35 32,84615 35,51316 2,706896 139 0,007643476 65 76 5,408994 6,169805 

36 22,96923 26,84211 4,50444 139 1,398E-05 65 76 4,824965 5,304219 

37 18,76923 27,01316 9,383972 139 1,65385E-16 65 76 5,762945 4,666172 

38 20,49231 25,27632 4,910937 139 2,50766E-06 65 76 5,333043 6,111407 

39 16,61538 22,28947 4,778996 139 4,42651E-06 65 76 6,429163 7,500784 



207 

 
Кластер 

1 – 

вр-СхР 

Кластер 

2 – 

ср-СхР 

 

t-value 

 

df 

 

p 

Valid N Valid N Std.Dev. Std.Dev. 

Кластер 

1 

Кластер 

2 

Кластер 

1 

Кластер 

2 

40 18,75385 19,48684 0,853834 139 0,394666285 65 76 4,650372 5,422161 

41 20,29231 24,76316 6,09866 139 9,99486E-09 65 76 4,512909 4,185271 

42 20,49231 26,31579 6,778205 139 3,18718E-10 65 76 5,440367 4,761542 

43 23,55385 28,43421 4,14145 139 5,95904E-05 65 76 6,134 7,619861 

44 19,73554 24,57513 8,564684 139 1,83514E-14 65 76 3,228726 3,440495 

45 4,153846 4,421053 0,539419 139 0,590460533 65 76 2,889803 2,967662 

46 4,892308 4,447368 -0,76231 139 0,447163917 65 76 3,549309 3,372021 

47 4,507692 3,960526 -1,01289 139 0,312870846 65 76 3,260191 3,142996 

48 5,569231 6,526316 1,989628 139 0,04859422 65 76 2,99984 2,710344 

49 4,092308 4,131579 0,06714 139 0,946566692 65 76 3,205089 3,667305 

50 5,738462 6,065789 0,639162 139 0,523769701 65 76 3,108843 2,963491 

51 3,676923 5,894737 4,128483 139 6,26613E-05 65 76 3,4465 2,932935 

52 4,323077 4,657895 0,569829 139 0,569713469 65 76 3,588644 3,380543 

53 4,538462 3,263158 -2,21464 139 0,028413012 65 76 3,527025 3,304011 

54 0,723077 0,539474 -0,27789 139 0,781510877 65 76 3,710238 4,074116 

55 3,953846 5,842105 6,61372 139 7,45943E-10 65 76 1,726908 1,65773 

56 5,569231 5,907895 1,241652 139 0,216456079 65 76 1,499679 1,706284 

57 3,738462 4,289474 1,796395 139 0,074603469 65 76 1,752471 1,867732 

58 4,338462 5,157895 2,938669 139 0,003860695 65 76 1,761364 1,549646 

59 5,430769 6,907895 5,272057 139 5,03964E-07 65 76 1,66742 1,650678 

60 3,830769 4,592105 3,177984 139 0,001827975 65 76 1,566936 1,277264 

61 5,692308 7,236842 4,295685 139 3,25099E-05 65 76 2,249466 2,019032 

62 4,123077 5,802632 6,168348 139 7,07997E-09 65 76 1,772249 1,460774 

63 5,123077 7,236842 8,23632 139 1,1722E-13 65 76 1,754527 1,284455 

64 5,523077 5,631579 0,435781 139 0,663671916 65 76 1,415403 1,521772 

65 4,569231 5,973684 3,923883 139 0,000136466 65 76 2,311447 1,938891 

66 5,292308 6,026316 2,78042 139 0,006181844 65 76 1,646237 1,487492 

67 7 6,934211 -0,26837 139 0,788815313 65 76 1,489547 1,417373 

68 5,984615 5,473684 -1,92821 139 0,055868103 65 76 1,681632 1,464911 

69 4,215385 5,039474 3,500751 139 0,000624021 65 76 1,351993 1,427733 

70 6,815385 6,697368 -0,43177 139 0,666574155 65 76 1,560171 1,665491 

71 5,492308 5,644737 0,470263 139 0,638903899 65 76 1,846645 1,977904 

72 6,676923 6,631579 -0,12082 139 0,904005163 65 76 2,187376 2,24999 

73 5,507692 5,947368 1,895457 139 0,060107967 65 76 1,336075 1,403754 

74 4,969231 4,763158 -0,72664 139 0,468668704 65 76 1,619888 1,727182 

75 6,046154 6,052632 0,021016 139 0,98326274 65 76 1,857676 1,795511 

76 6,876923 7,078947 0,82147 139 0,412785532 65 76 1,419812 1,485603 

77 4,461538 3,947368 -1,30677 139 0,193449156 65 76 1,992775 2,581445 

78 5,569231 6,736842 4,040506 139 8,78644E-05 65 76 1,580835 1,813787 

79 6,015385 5,368421 -2,77517 139 0,006277084 65 76 1,340386 1,412724 
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1 22,14474 15,31081 11,19646 148 1,83192E-21 76 74 3,924976 3,534277 

2 25,81579 16,56757 10,79389 148 2,13506E-20 76 74 5,596929 4,859903 

3 19,28947 15,28378 4,972713 148 1,80644E-06 76 74 4,860222 5,005532 

4 21,56579 16,66216 2,583612 148 0,010745277 76 74 15,70421 4,521719 

5 22,46053 18,68919 5,665622 148 7,40634E-08 76 74 4,126147 4,023648 

6 21,75421 16,28905 8,804335 148 3,21218E-15 76 74 4,057904 3,517287 

7 7,118421 4,067568 9,288855 148 1,84809E-16 76 74 1,854487 2,160233 

8 5,657895 4,445946 5,362911 148 3,08575E-07 76 74 1,562499 1,172071 

9 4,697368 3,351351 5,704879 148 6,13405E-08 76 74 1,549363 1,328635 

10 5,486842 3,324324 7,739659 148 1,43607E-12 76 74 1,785075 1,631103 

11 45,85526 48,7027 -3,38485 148 0,000911916 76 74 5,402972 4,878608 

12 273,8289 252,6757 8,03522 148 2,71289E-13 76 74 14,10852 17,95284 

13 173,7895 164,8919 4,88437 148 2,66324E-06 76 74 10,60731 11,68955 

14 55,75 47,58108 7,160376 148 3,49442E-11 76 74 6,383573 7,554381 

15 44,28947 40,36486 3,780292 148 0,000226615 76 74 5,761518 6,915487 

16 10,89474 9,513514 4,907056 148 2,4116E-06 76 74 1,596487 1,844973 

17 5,157895 5,189189 -0,1676 148 0,867123904 76 74 1,131991 1,154807 

18 3,355263 2,527027 2,759564 148 0,006519446 76 74 1,950753 1,713947 

19 5,684211 4,567568 4,674964 148 6,56234E-06 76 74 1,298312 1,613989 

20 6,513158 5,689189 4,075309 148 7,46968E-05 76 74 1,113474 1,354098 

21 5,802632 5,040541 4,197461 148 4,63755E-05 76 74 0,909502 1,286805 

22 50,47368 49,05405 1,593395 148 0,113205082 76 74 5,345337 5,566268 

23 54,57895 52,48649 2,278705 148 0,024115281 76 74 5,845256 5,384512 

24 59,89474 51,48649 1,03 148 0,304690213 76 74 70,01592 5,389597 

25 58,46053 58,06757 0,391952 148 0,695657179 76 74 6,720002 5,478054 

26 54,75 59,05405 -4,67765 148 6,48801E-06 76 74 5,28173 5,974585 

27 2,526316 2,819324 -2,66475 148 0,008559486 76 74 0,658355 0,688292 

28 3,361184 3,135541 3,18989 148 0,001737684 76 74 0,461562 0,401842 

29 3,863487 3,665676 2,46394 148 0,014887045 76 74 0,496965 0,485993 

30 3,591711 3,593108 -0,01737 148 0,986167152 76 74 0,519085 0,464141 

31 2,403684 2,767297 -3,6654 148 0,000343509 76 74 0,536648 0,672432 

32 33,65789 36,13514 -2,567 148 0,011250444 76 74 6,4901 5,245544 

33 33,64474 34,56757 -1,09942 148 0,273368073 76 74 5,199241 5,077701 

34 35,21053 36,71622 -1,57744 148 0,116828399 76 74 6,689924 4,824368 

35 35,51316 34,32432 1,306401 148 0,19344268 76 74 6,169805 4,882477 

36 26,84211 21,39189 6,115238 148 8,18152E-09 76 74 5,304219 5,61021 

37 27,01316 22,55405 4,969748 148 1,83027E-06 76 74 4,666172 6,231036 

38 25,27632 19,55405 5,790242 148 4,06085E-08 76 74 6,111407 5,988898 

39 22,28947 18,7973 2,812413 148 0,005584637 76 74 7,500784 7,706926 

40 19,48684 17,28378 2,653138 148 0,008845461 76 74 5,422161 4,712328 

41 24,76316 22,21622 3,248868 148 0,001433997 76 74 4,185271 5,35908 

42 26,31579 25,62162 0,204471 148 0,838266156 76 74 4,761542 29,20298 
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43 28,43421 29,14865 -0,17713 148 0,859651876 76 74 7,619861 34,30791 

44 24,57513 20,61986 6,59106 148 7,20071E-10 76 74 3,440495 3,90031 

45 4,421053 4,297297 0,274243 148 0,784280393 76 74 2,967662 2,535932 

46 4,447368 4,797297 -0,64392 148 0,520624399 76 74 3,372021 3,281245 

47 3,960526 2,567568 2,67824 148 0,008237794 76 74 3,142996 3,226946 

48 6,526316 5,716216 1,829508 148 0,069336017 76 74 2,710344 2,712327 

49 4,131579 -2,02703 10,50097 148 1,26744E-19 76 74 3,667305 3,511129 

50 6,065789 3,202703 5,607426 148 9,77984E-08 76 74 2,963491 3,285417 

51 5,894737 4,283784 3,119111 148 0,00218073 76 74 2,932935 3,382146 

52 4,657895 4,364865 0,535713 148 0,592960788 76 74 3,380543 3,316932 

53 3,263158 3,635135 -0,69406 148 0,488733885 76 74 3,304011 3,2586 

54 0,539474 0,040541 0,750605 148 0,454082335 76 74 4,074116 4,066028 

55 5,842105 6,013514 -0,69136 148 0,490422636 76 74 1,65773 1,359827 

56 5,907895 3,824324 6,248105 148 4,19127E-09 76 74 1,706284 2,337064 

57 4,289474 2,540541 5,946425 148 1,89201E-08 76 74 1,867732 1,729591 

58 5,157895 3,810811 5,26352 148 4,87865E-07 76 74 1,549646 1,584822 

59 6,907895 5,783784 3,810574 148 0,000202772 76 74 1,650678 1,953362 

60 4,592105 3,324324 6,330199 148 2,76178E-09 76 74 1,277264 1,171676 

61 7,236842 5,5 4,953369 148 1,96747E-06 76 74 2,019032 2,271021 

62 5,802632 4,567568 4,669482 148 6,71675E-06 76 74 1,460774 1,767911 

63 7,236842 5,986486 4,60709 148 8,74068E-06 76 74 1,284455 1,975835 

64 5,631579 5 2,296541 148 0,023048116 76 74 1,521772 1,835719 

65 5,973684 5,067568 2,614305 148 0,009865476 76 74 1,938891 2,295505 

66 6,026316 5,054054 3,797527 148 0,000212737 76 74 1,487492 1,646015 

67 6,934211 5,743243 5,098413 148 1,03182E-06 76 74 1,417373 1,443557 

68 5,473684 4,216216 5,341839 148 3,40197E-07 76 74 1,464911 1,416829 

69 5,039474 5,486486 -1,84604 148 0,066884599 76 74 1,427733 1,537149 

70 6,697368 5,283784 4,761456 148 4,53597E-06 76 74 1,665491 1,962109 

71 5,644737 6,608108 -2,82997 148 0,005302246 76 74 1,977904 2,188498 

72 6,631579 6,5 0,359781 148 0,719523644 76 74 2,24999 2,228397 

73 5,947368 5,432432 1,973072 148 0,050350083 76 74 1,403754 1,775643 

74 4,763158 5,837838 -3,90724 148 0,000141592 76 74 1,727182 1,638802 

75 6,052632 7,081081 -3,69751 148 0,0003061 76 74 1,795511 1,60271 

76 7,078947 6,148649 3,180045 148 0,001793857 76 74 1,485603 2,05861 

77 3,947368 5,175676 -2,98356 148 0,003333749 76 74 2,581445 2,457073 

78 6,736842 6,648649 0,303813 148 0,761697146 76 74 1,813787 1,73941 

79 5,368421 6,567568 -5,05836 148 1,23459E-06 76 74 1,412724 1,490436 
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1 22,75385 15,31081 10,89169 137 2,75447E-20 65 74 4,510511 3,534277 

2 25,4 16,56757 10,49184 137 2,88867E-19 65 74 5,055319 4,859903 

3 25,12308 15,28378 3,264766 137 0,00138382 65 74 25,38178 5,005532 

4 23,75385 16,66216 8,890267 137 3,13386E-15 65 74 4,879904 4,521719 

5 22,44615 18,68919 5,254169 137 5,55842E-07 65 74 4,405362 4,023648 

6 23,71831 16,28905 13,41094 137 1,02326E-26 65 74 2,936198 3,517287 

7 6,476923 4,067568 6,657686 137 6,17386E-10 65 74 2,092454 2,160233 

8 5,938462 4,445946 6,25363 137 4,7722E-09 65 74 1,62862 1,172071 

9 5,261538 3,351351 7,626358 137 3,64734E-12 65 74 1,622854 1,328635 

10 5,430769 3,324324 7,438671 137 1,00796E-11 65 74 1,704491 1,631103 

11 51,98462 48,7027 3,716725 137 0,000293165 65 74 5,532552 4,878608 

12 240,6 252,6757 -4,15146 137 5,77477E-05 65 74 16,09717 17,95284 

13 154,9077 164,8919 -5,23647 137 6,02094E-07 65 74 10,6503 11,68955 

14 48,53846 47,58108 0,794021 137 0,428556332 65 74 6,526573 7,554381 

15 37,06154 40,36486 -3,02031 137 0,003013328 65 74 5,835979 6,915487 

16 8,892308 9,513514 -1,94674 137 0,05361222 65 74 1,913138 1,844973 

17 5,2 5,189189 0,049323 137 0,960733387 65 74 1,42741 1,154807 

18 2,969231 2,527027 1,552977 137 0,12273576 65 74 1,629506 1,713947 

19 5 4,567568 1,633686 137 0,104620841 65 74 1,489547 1,613989 

20 5,953846 5,689189 1,099434 137 0,273506949 65 74 1,483564 1,354098 

21 4,907692 5,040541 -0,62774 137 0,531217956 65 74 1,195344 1,286805 

22 51,83077 49,05405 3,047816 137 0,002766744 65 74 5,113002 5,566268 

23 53,90769 52,48649 1,555029 137 0,122246276 65 74 5,366921 5,384512 

24 52,84615 51,48649 1,522099 137 0,130289067 65 74 5,096662 5,389597 

25 54,36923 58,06757 -3,8182 137 0,00020291 65 74 5,938669 5,478054 

26 56,43077 59,05405 -2,53726 137 0,012292626 65 74 6,202241 5,974585 

27 3,022 2,819324 1,828206 137 0,069694096 65 74 0,60829 0,688292 

28 3,760769 3,135541 9,030454 137 1,40605E-15 65 74 0,413398 0,401842 

29 3,225538 3,665676 -5,50386 137 1,76985E-07 65 74 0,452003 0,485993 

30 3,587846 3,593108 -0,0597 137 0,952483078 65 74 0,574262 0,464141 

31 3,101385 2,767297 2,956763 137 0,003662267 65 74 0,655713 0,672432 

32 35,13846 36,13514 -1,06495 137 0,288772478 65 74 5,787586 5,245544 

33 31,69231 34,56757 -3,41228 137 0,000847231 65 74 4,81509 5,077701 

34 32,75385 36,71622 -4,05212 137 8,46296E-05 65 74 6,654488 4,824368 

35 32,84615 34,32432 -1,69331 137 0,092669924 65 74 5,408994 4,882477 

36 22,96923 21,39189 1,764696 137 0,079843284 65 74 4,824965 5,61021 

37 18,76923 22,55405 -3,70031 137 0,00031094 65 74 5,762945 6,231036 

38 20,49231 19,55405 0,969675 137 0,333917437 65 74 5,333043 5,988898 

39 16,61538 18,7973 -1,79801 137 0,074376786 65 74 6,429163 7,706926 

40 18,75385 17,28378 1,846425 137 0,066988536 65 74 4,650372 4,712328 

41 20,29231 22,21622 -2,27181 137 0,024656337 65 74 4,512909 5,35908 

42 20,49231 25,62162 -1,3944 137 0,165453781 65 74 5,440367 29,20298 
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43 23,55385 29,14865 -1,29614 137 0,19710585 65 74 6,134 34,30791 

44 19,73554 20,61986 -1,44414 137 0,15098146 65 74 3,228726 3,90031 

45 4,153846 4,297297 -0,31173 137 0,755719031 65 74 2,889803 2,535932 

46 4,892308 4,797297 0,163945 137 0,870016418 65 74 3,549309 3,281245 

47 4,507692 2,567568 3,519754 137 0,000586841 65 74 3,260191 3,226946 

48 5,569231 5,716216 -0,30336 137 0,762076815 65 74 2,99984 2,712327 

49 4,092308 -2,02703 10,67654 137 9,76268E-20 65 74 3,205089 3,511129 

50 5,738462 3,202703 4,655448 137 7,55142E-06 65 74 3,108843 3,285417 

51 3,676923 4,283784 -1,04616 137 0,297328187 65 74 3,4465 3,382146 

52 4,323077 4,364865 -0,07132 137 0,943244121 65 74 3,588644 3,316932 

53 4,538462 3,635135 1,569062 137 0,118940196 65 74 3,527025 3,2586 

54 0,723077 0,040541 1,028483 137 0,305535191 65 74 3,710238 4,066028 

55 3,953846 6,013514 -7,85624 137 1,0369E-12 65 74 1,726908 1,359827 

56 5,569231 3,824324 5,157459 137 8,58462E-07 65 74 1,499679 2,337064 

57 3,738462 2,540541 4,049161 137 8,55916E-05 65 74 1,752471 1,729591 

58 4,338462 3,810811 1,859063 137 0,065163473 65 74 1,761364 1,584822 

59 5,430769 5,783784 -1,13765 137 0,257253505 65 74 1,66742 1,953362 

60 3,830769 3,324324 2,17366 137 0,031449149 65 74 1,566936 1,171676 

61 5,692308 5,5 0,500341 137 0,617638076 65 74 2,249466 2,271021 

62 4,123077 4,567568 -1,4773 137 0,141889573 65 74 1,772249 1,767911 

63 5,123077 5,986486 -2,70781 137 0,00763632 65 74 1,754527 1,975835 

64 5,523077 5 1,861788 137 0,064775535 65 74 1,415403 1,835719 

65 4,569231 5,067568 -1,27292 137 0,205202957 65 74 2,311447 2,295505 

66 5,292308 5,054054 0,851419 137 0,396022259 65 74 1,646237 1,646015 

67 7 5,743243 5,045604 137 1,41047E-06 65 74 1,489547 1,443557 

68 5,984615 4,216216 6,72796 137 4,29904E-10 65 74 1,681632 1,416829 

69 4,215385 5,486486 -5,14403 137 9,11531E-07 65 74 1,351993 1,537149 

70 6,815385 5,283784 5,045651 137 1,41018E-06 65 74 1,560171 1,962109 

71 5,492308 6,608108 -3,22391 137 0,001580825 65 74 1,846645 2,188498 

72 6,676923 6,5 0,471074 137 0,638337038 65 74 2,187376 2,228397 

73 5,507692 5,432432 0,279224 137 0,780494311 65 74 1,336075 1,775643 

74 4,969231 5,837838 -3,13475 137 0,002104774 65 74 1,619888 1,638802 

75 6,046154 7,081081 -3,52619 137 0,000573928 65 74 1,857676 1,60271 

76 6,876923 6,148649 2,394942 137 0,01797557 65 74 1,419812 2,05861 

77 4,461538 5,175676 -1,86533 137 0,064274269 65 74 1,992775 2,457073 

78 5,569231 6,648649 -3,80859 137 0,000210169 65 74 1,580835 1,73941 

79 6,015385 6,567568 -2,28378 137 0,023922907 65 74 1,340386 1,490436 
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Продовження Додатку Г 

Перелік змінних: 

1) схильність до ризику 

2) емоційний компонент ризику 

3) когнітивний компонент ризику 

4) конативний компонент ризику  

5) контрольно-регулятивний 

компонент ризику 

6) композитивна оцінка ризику 

7) пошук гострих відчуттів 

8) нетерпимість одноманітності 

9) пошук нових вражень 

10) неадаптивне прагнення до 

труднощів 

11) рівень толерантності до 

невизначеності 

12) прогностична компетентність 

13) особистісно-ситуативна 

компетентність 

14) просторова компетентність 

15) часова компетентність 

16) здібність до прогнозування 

17) предметно-дієвий тип мислення 

18) абстрактно-символічний тип 

мислення 

19) словесно-логічний тип мислення 

20) наочно-образний тип мислення 

21) творчий тип мислення 

22) синтетичний стиль мислення 

23) ідеалістичний стиль мислення 

24) прагматичний стиль мислення 

25) аналітичний стиль мислення 

26) реалістичний стиль мислення 

27) ЧП в орієнтації на "Негативне 

минуле" 

28) ЧП в орієнтації на "Теперішнє 

гедоністичне" 

29) ЧП в орієнтації на "Майбутнє" 

30) ЧП в орієнтації на "Позитивне 

минуле" 

31) ЧП в орієнтації на "Теперішнє 

фаталістичне" 

32) ретроспективна рефлексивність 

33) ситуативна рефлексивність 

34) перспективна рефлексивність 

35) рефлексивність в спілкуванні та 

взаємодії 

36) широта обсягу сигналів соціуму 

37) легкість розпізнавання сигналів 

соціуму 

38) точність орієнтації в сигналах 

соціуму 

39) стійкість емоційного переживання 

40) готовність змінюватися 

41) готовність до конструктивних дій 

з метою подолання невдач 

42) готовність до досягнення цілі 

43) показник загального задоволення 

актуальною життєвою ситуацією 

44) сумарний показник рівня 

адаптивності 

45) альтруїстична емоц.спрямованість 

46) комунікативна емоц.спрямованість 

47) глорична емоц.спрямованість 

48) праксична емоц.спрямованість 

49) пугнічна емоц.спрямованість 

50) романтична емоц.спрямованість 

51) гностична емоц.спрямованість 

52) естетична емоц.спрямованість 

53) гедоністична емоц.спрямованість 

54) акізитивна емоц.спрямованість 

55) відповідальність 

56) ініціативність 

57) рішучість 

58) самостійність 

59) витримка 

60) наполегливість 

61) енергійність 

62) уважність 

63) цілеспрямованість 

64) відкритість 

65) оперативність мислення 

66) емоційна стійкість 

67) домінантність 

68) експресивність 

69) нормативність поведінки 

70) сміливість 

71) чуттєвість/м’якість 

72) підозрілість 

73) мрійливість 

74) дипломатичність 

75) тривожність 

76) радикалізм 

77) самодостатність 

78) самоконтроль 

79) напруженість 
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Додаток Є 
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Додаток Ж 
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Додаток З 
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Додаток К 
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Додаток Л 

 


