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ВСТУП 

 

Актуальність теми: Коупінг-стратегії є невід’ємною частиною життя 

людини. Кожного дня люди приймають рішення, реалізують цілі, вирішують 

проблемні ситуації та справляються зі стресом – це все відбувається за 

допомогою коупінг-стратегій. Кожна особа має коупінги, якими користується 

найчастіше, може застосовувати конкретні типові коупінги в певних 

відповідних ситуаціях. Загалом коупінг-стратегії визначають як засоби 

управління стресовим фактором, що виникають як відповідь особистості на 

сприйняту загрозу. Важливість коупінгу полягає і у тому, що з його допомогою 

можна суттєво підвищити рівень соціальної адаптації. Використання різних 

коупінг-стратегій дозволяє особі розширити власні можливості, більш 

ефективно виходити з стресових ситуацій, переоцінювати їх та себе в них, а 

також адаптовуватися до них. 

Хоч у сучасному світі можемо спостерігати велику різноманітність 

досліджень коупінг-стратегій та коупінгу загалом, проте їх проведення є досі 

актуально, адже немає виокремленої єдиної концепції і доволі багато аспектів 

пов’язаних з коупінг-стратегіями потребують подальших досліджень. 

Зокрема актуальними є дослідження особистісних характеристик і їх 

зв’язку з коупінгом. Для даного дослідження було обрано також 

самоорганізацію особистості, оскільки дана особистісна характеристика є 

недостатньо висвітленою в психологічний літературі сучасності і потребує 

подальших досліджень. Окрім цього цікаво було дослідити чи впливає рівень 

самоорганізації особистості на вибір коупінг-стратегії. Загалом 

самоорганізацію особистості визначають як комплекс особистісних структур 

свідомості, які розвивають цілеспрямованість, самокритичність, 

самодисципліну, здатність до самоаналізу, самоконтролю, саморегуляції, 

прогнозування; максимальне використання власних можливостей, свідоме 

керування плином свого життя й подолання перешкод, які виникають при 

досягненні цілей у навчанні, роботі, в особистому житті. 
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Актуальність даної роботи полягає у тому, що в сучасному світі, де 

активно розвиваються технології, існує швидкий темп життя та високий рівень 

стресу існує потреба в використанні адаптивних та конструктивних коупінг-

стратегій, які дозволять вийти зі стресової ситуації ефективно, бути здатним до 

самоорганізації, щоб мати змогу керувати життям і розвиватись, бути 

конкурентно-спроможним. Актуальними є дослідження що дозволяють 

простежити зв’язки коупінг-стратегій з особистісними особливостями. Вище 

перечислене і зумовило вибір даної теми.  

Об'єктом дослідження є коупінг-стратегії особистості.  

Предметом дослідження є особливості коупінг-стратегій у осіб 20-45 

років з різним рівнем самоорганізації. 

Мета дослідження полягає у вивченні особливостей коупінг-стратегій у 

осіб  з різним рівнем самоорганізації.  

Для досягнення цієї мети необхідно виконати наступні завдання: 

1. Розглянути основні теоретичні підходи до розуміння понять «коупінг-

стратегія» та «самоорганізація». 

2. Підібрати інструментарій для емпіричного дослідження особливостей 

коупінг-стратегій у студентів з різним рівнем самоорганізації. 

3. Виявити зв'язки між коупінг-стратегіями та рівнем самоорганізації. 

4. Проаналізувати отримані дані за допомогою якісного, кореляційного, 

кластерного аналізів та порівняльного т-тесту Стьюдента.  

Гіпотези дослідження:  

1. Припускаємо, що існує прямий зв’язок між саморегуляцією та 

самоорганізацією. 

2. Імовірно, що студенти з вищим рівнем самоорганізації частіше 

використовують конструктивні копінг-стратегії, ніж особи з нижчим рівнем. 

3. Припускаємо, що існує прямий зв’язок між життєстійкістю та 

самоорганізацією. 
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4. Імовірно, що особи, яким характерний вищий рівень 

самоорганізації більш схильні до асертивної поведінки та вступу в соціальний 

контакт. 

Теоретичною основою дослідження є праці зарубіжних вчених Р. 

Лазаруса [19, 20], Г. Сельє [32], Б. Швальбе [39],  Ч. Карвера [42] Р.  Мооса 

[45], та інших. У вітчизняній психології особливий внесок у дослідження цього 

напряму здійснили  такі дослідники як Л. Анциферова [1-3], А. Болотова [4], Є. 

Ісаєва [13], В Карпічев [14], Т. Крюкова [17, 18], Н. Лукашевич [22], В. 

Моросанова [24],  Л. Шнейдер [40] та інші.  

Комплекс методів та методик дослідження:  

 теоретичний аналіз літератури; 

 емпіричні методи (опитування): 

‒ Опитувальник «Стратегії долаючої поведінки» С. Хобфола; 

‒ Опитувальник «Тест життєстійкості»; 

‒ Опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки»; 

‒ Опитувальник «Самоорганізація діяльності» 

 статистичний аналіз: 

‒ Якісний аналіз; 

‒ Кореляційний аналіз; 

‒ Кластерний аналіз; 

‒ Порівняльний аналіз методом t-тесту Стьюдента. 

Коротка характеристика групи досліджуваних: група досліджуваних 

становить 100 осіб віком від 20 до 43 років, з них 32 особи чоловічої статі та 68 

осіб - жіночої. 

Практичне спрямування результатів дослідження полягає у тому, що їх 

можна використовувати для написання тренінгових програм (наприклад, 

тренінги з підвищення стресостійкості, самоорганізації, подолання 

прокрастинації, тайм-менеджменту, а також розвитку навичок використання 

конструктивного коупінгу), в межах організацій та в повсякденному житті для 

підвищення ефективності діяльності, в психологічному консультуванні та ін. 
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1.1 Група досліджуваних 

 

Вибірку складають особи віком від 20 до 43 років. Загальна кількість 

досліджуваних становить 100 людей, з них 32 осіб чоловічої та 68 жіночої статі. 

 

1.2 Опис процедури та методів дослідження 

 

Гіпотези дослідження включають наступні основні положення:  

1. Припускаємо, що існує прямий зв’язок між саморегуляцією та 

самоорганізацією. 

2. Імовірно, що студенти з вищим рівнем самоорганізації частіше 

використовують конструктивні копінг-стратегії, ніж особи з нижчим рівнем. 

3. Припускаємо, що існує прямий зв’язок між життєстійкістю та 

самоорганізацією. 

4. Імовірно, що особи, яким характерний вищий рівень 

самоорганізації більш схильні до асертивної поведінки та вступу в соціальний 

контакт. 

Базуючись на теоретичних дослідженнях копінг-поведінки та 

самоорганізації нам потрібно з’ясувати чи існують взаємозв'язки між копінг-

стратегіями та самоорганізацією,  чи існує відповідність між їх рівнями 

вираженості, прослідкувати чи існують взаємозв'язки між самоорганізацією, 

життєстійкістю, копінг-стратегіями та саморегуляцією, самостійністю. 

Дослідження проводилося у невеликих групах протягом травня-червня 

2020 року. У дослідженні використовувались 4 методики. Перед проведенням 

методик було повідомлено про цілі та мету дослідження, доведено до відома 

яким чином і де використовуватимуться результати. 

Перед проведенням емпіричного дослідження, було підготовлено такі 

необхідні матеріали для тестування: google-form з паспортичкою, інструкціями 

до кожної методики та питаннями з варіантами відповідей до кожної з 4 

методик. Також було підготовано ексель-форму для автоматичного обрахунку 
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результатів, яку за бажанням відправляли кожному з досліджуваних, які 

вказали електронні адреси.  

У дослідженні використовувались наступні методики з відповідними 

шкалами: 

1) Опитувальник «Стратегії долаючої поведінки» С. Хобфола 

був розроблений в 1994 році. Дану методику адаптували Н. 

Водоп’янова та Е. Старченкова.  

Досліджуваним пропонувалось оцінити 54 твердження щодо поведінки в 

напружених (стресових) ситуаціях за п’ятибальною системою (1 – «абсолютно 

не вірно»; 2 – «скоріше ні, ніж так»; 3 – «важко відповісти»; 4 – «скоріше так, 

ніж ні»; 5 – «абсолютно вірно»). В результаті було отримано дані по 9 шкалах і 

підрахувати індекс конструктивності: 

1. Асертивні дії – дії, спрямовані на відстоювання власної позиції, 

відкрита та чітка декларація власних поглядів, цілей та намірів з повагою 

до інтересів, переконань та цілей інших людей; 

2. Вступ в соціальний контакт – вступ в соціальний контакт з метою 

підвищення рівня ефективності вирішення проблемної ситуації; 

3. Пошук соціальної підтримки – пошук соціальної підтримки в 

стресових ситуаціях, прагнення співчуття і розуміння; 

4. Обережні дії – характерне довготривале обдумування і ретельне 

зважування всіх можливих варіантів рішень, довго готуватись перед тим 

як діяти, прагнення уникати ризику, нічого не приймати на віру; 

5. Імпульсивні дії – схильності діяти під впливом зовнішніх обставин 

або емоцій, без попереднього обдумування своїх вчинків; 

6. Уникнення – уникнення рішучих дій, прагнення віддалитися від 

конфліктної ситуації, відкладати вирішення проблеми, думати про щось 

інше, відволікатися на інші заняття і види діяльності; 

7. Маніпулятивні дії – навмисні і приховані спонукань іншої людини 

до переживання певних станів, прийняття рішень і виконання дій, 

необхідних для досягнення маніпулятором власних цілей; 
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8. Асоціальні дії – тенденції виходу за соціально допустимі рамки і 

обмеження соціуму, егоцентризм, прагнення до задоволення власних 

бажань не зважаючи на обставини та інтереси інших людей; 

9. Агресивні дії – тенденція відчувати негативні почуття при невдачах 

і конфліктах з іншими людьми, звинувачуючи оточуючих, відчувати 

почуття гніву, розчарування, невдоволеності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2) «Тест життєстійкості» розроблений американським 

психологом С. Мадді в 1984 році, адаптували його Д . Леонтьєв та Е. 

Расказова. Опитувальник складається з 45 тверджень, які потрібно 

оцінити за 4 бальною системою (1 – «не характерно»; 2 – «скоріше ні, 

ніж так»; 3 – «скоріше так, ніж ні»; 4 – «характерно»). Дозволяє 

дослідити особу за 4 шкалами: 

1. Залученість – переконання про те, що залученість в те, що 

відбувається дає максимальний шанс знайти щось достойне і цікаве 

для особистості; 

2. Контроль – переконання в тому, що боротьба дозволяє 

вплинути на результат того, що відбувається, навіть якщо цей вплив не 

абсолютний і успіх не гарантований; 

3. Прийняття ризику – переконання людини в тому, що все те, 

що з нею трапляється, сприяє її розвитку за рахунок знань, які 

отримані з досвіду, - неважливо, позитивного або негативного; 

4. Життєстійкість – схильність сприймати стресові обставини як 

підконтрольні, як виклики життя, стимулюючі розвиток.                                                                                                                                       

3) Опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки» був 

розроблений в 1988 році В. Морсановою. Складається з 46 тверджень, 

які потрібно було оцінити як характерні або нехарактерні для 

досліджуваного. З допомогою даної методики ми можемо отримати 

результати за 7 шкалами: 
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1. Планування – характеризує індивідуальні особливості 

утворення й реалізації цілей, сформованість у людини усвідомленого 

планування діяльності; 

2. Моделювання – дозволяє діагностувати індивідуальну 

розвиненість уявлень про зовнішні і внутрішні значущі умови, ступінь 

їх усвідомленості, деталізованості і адекватності; 

3. Програмування – діагностує індивідуальну розвиненість 

усвідомленого програмування людиною своїх дій; 

4. Оцінка результатів – характеризує індивідуальний рівень 

розвитку і адекватності самооцінки, оцінки результатів своєї 

діяльності і поведінки; 

5. Гнучкість – діагностує рівень сформованості регуляторної 

гнучкості, тобто здатності перебудовувати, вносити корекції в систему 

саморегуляції при зміні зовнішніх і внутрішніх умов; 

6. Самостійність – характеризує розвиненість регуляторної 

автономності; 

7. Загальний рівень саморегуляції – оцінює загальний рівень 

сформованості індивідуальної системи усвідомленої саморегуляції 

довільної активності людини. 

4) Опитувальник «Самоорганізація діяльності» був 

розроблений внаслідок адаптації Є. Мандрикової англомовного 

опитувальника структури часу. Досліджуваним пропонувалось 

оцінити 25 твердження за 7 бальною шкалою (1 - абсолютно не вірно, 

4 - середина шкали, 7 - абсолютно вірно, а решта проміжні значення 

між ними). Методика має 6 шкал, а також дозволяє оцінити загальний 

показник самоорганізації: 

1. Планомірність – вимірює ступінь залученості особи в 

тактичне щоденне планування за певними принципами; 

2. Цілеспрямованість – вимірює здатність особи 

сконцентруватися на цілі; 
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3. Настійливість – вимірює схильність особи до додатка 

вольових зусиль для завершення розпочатої справи і впорядкування 

активності; 

4. Фіксація – вимірює схильність особи до фіксації на 

заздалегідь запланованій структурі організації подій у часі, його 

зацикленість на чіткому розкладі, ригідність щодо планування; 

5. Самоорганізація – вимірює схильність особи до використання 

зовнішніх засобів організації діяльності; 

6. Орієнтація на теперішнє – вимірює часову орієнтацію на 

теперішнє; 
 

1.3 Аналіз та інтерпретація результатів емпіричного дослідження 

 

Для аналізу результатів було використано такі методи статистичної 

обробки даних: 

• Якісний аналіз; 

• Кореляційний аналіз; 

• Кластерний аналіз; 

• Порівняльний аналіз методом t-тесту Стьюдента. 

Результати проведеного дослідження можна побачити у зведеній таблиці 

первинних даних (додаток В). 

Оскільки основними методиками, які було обрано для вимірювання 

предмета дослідження стали  опитувальники «Стратегії долаючої поведінки» та 

«Самоорганізація діяльності», то під час опису та інтерпретації результатів 

використовуватимуться результати насамперед цих методик. 

 

1.3.1 Результати та інтерпретація якісного аналізу за основними 

методиками 
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У результаті проведеного якісного аналізу було виявлено, що для групи 

досліджуваних більшою мірою характерно використання конструктивної 

стратегії поведінки, адже індекс конструктивності становить 25,0%. Зокрема 

спостерігаємо, що для них характерні низькі показники копінг-стратегії 

маніпулятивних дій (58,1%).  Для групи характерні середні показники за 

шкалами: асертивні дії (64,2%), вступ в соціальний контакт (71,7%), пошук 

соціальної підтримки (72,6%), обережні (67,9%), імпульсивні (60,5%) 

уникнення (59,1%), асоціальні (48,9%). Високий рівень вираженості мають 

агресивні дії (64,9%) та загалом індекс конструктивності (25 %). Також для 

досліджуваних характерна середня вираженість самоорганізації, оскільки 

загальний показник самоорганізації в межах групи становить 60,7% (див. рис. 

1). 

 

  
 

Рис. 1. Середні результати деяких шкал основних методик: АД – «Асертивні дії», ВСК 

– «Вступ в соціальний контакт»; ПСП – «Пошук соціальної підтримки», ОД – «Обережні 

дії», ІД – «Імпульсивні дії», У – «Уникнення», МД – «Маніпулятивні дії», АСД – «Асоціальні 

дії», АГД – «Агресивні дії», ІК – «Індекс конструктивності», ЗПС – «Загальний показник 

самоорганізації». 
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Отже для досліджуваних характерно певною мірою використовувати 

асертивну поведінку, хоч деколи і мають з цим труднощі. Також можуть для 

досягнення кращого результату вступати у соціальний контакт, проте водночас 

схильні і до самостійного вирішення проблеми. В деяких ситуаціях групі 

досліджуваних характерно шукати підтримки у інших, але часто можуть і не 

робити цього, обходячись власними силами. Характерне зважування ситуації та 

її обдумування, розважливе прийняття рішень і водночас в певних ситуаціях 

для групи досліджуваних характерно діяти імпульсивно, під впливом емоцій та 

почуттів. Також групі властиво певною мірою уникати дій, які вимагають 

великої затрати енергії або які, на їхню думку, можуть вирішитися самостійно. 

Група схильна діяти в межах соціально-прийнятої поведінки і зважати на 

інтереси та обставини інших людей, але інколи може діяти виходячи за 

соціально допустимі рамки, прагнучи задовільнити власні потреби та бажання.  

Для групи не властиво діяти маніпулятивно, навпаки намагаються діяти 

«прозоро», чітко декларуючи власні потреби, бажання та цілі та відверто 

прохаючи про допомогу при потребі. 

Групі характерний високий рівень агресивних дій, тобто вони схильні 

відчувати негативні почуття при невдачах і конфліктах з іншими людьми, 

звинувачуючи оточуючих. Відчувати почуття гніву, роздратування, 

внутрішньої напруженості, розчарування, невдоволеності та діяти агресивно. 

Також в проблемних ситуаціях група схильна застосовувати 

конструктивні коупінг-стратегії для їх вирішення.  
  

1.3.2 Результати та інтерпретація кореляційного аналізу 

 

Кореляційний аналіз первинних даних дав змогу простежити 

взаємозв’язки та взаємозалежності між показниками проведених тестів та 

опитувальників. 
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Кореляційний аналіз проводився за допомогою програми Statistica 8.0 при 

рівні значущості р< 0, 001. Числові характеристики загального кореляційного 

аналізу представлені у додатку Е. 

У результаті проведення дослідження було отримано багато кореляційних 

зв’язків як прямих, так і обернених. Прямі взаємозв'язки між шкалами 

означають, що зі збільшенням результатів однієї шкали збільшуються 

результати за іншою шкалою. Обернені кореляційні зв’язки свідчать про те, що 

збільшення результатів за одною шкалою призводить до зменшення за іншою. 

Зокрема було виявлено такі прямі кореляційні зв’язки між шкалою 

«Загальний показник самоорганізації» та шкалами: «Залученість» (0,66), 

«Контроль» (0,64), «Прийняття ризику» (0,65), «Життєстійкість» (0,68), 

«Моделювання» (0,35), «Програмування» (0,38), «Оцінка результатів» (0,39), 

«Загальний рівень саморегуляції»(0,60). Також було виявлено обернений 

кореляційний зв’язок з шкалою «Уникнення» (-0,43) (див. рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Кореляційна плеяда шкали «Загальний показник самоорганізації». 
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 Отже, бачимо, що чим більш людина самоорганізована, тим вищий 

в неї рівень усвідомленої саморегуляції активності, тим вона впевненіше 

поводиться в незнайомих ситуаціях, є більш залученою в ситуації ,що 

трапляються на її шляху, стає більш переконаною, що здатна вплинути на 

ситуацію і результат, відчуватиме, що сам вибирає свій шлях, міцнішає 

переконання про те, що будь-який досвід сприяє розвитку особистості і 

здатність ризикувати при невпевненості в результаті теж зростає. Людина стає 

більш стресостійкою, сприймає стреси як підконтрольні та такі з якими здатна 

впоратися. 

Зі збільшенням рівня самоорганізації також збільшується 

цілеспрямованість та здатність до ціле становлення. Люди більше схильні 

складати програми та перевіряти чи вони діють, змінювати їх відповідно до 

ситуацій та моніторити шлях досягнення цілей зі змінами в разі потреби. 

Суб’єктивні критерії оцінки стають більш стійкими, самооцінка і оцінка 

загалом стає більш розвиненою і адекватною. Збільшує важливість завершення 

розпочатої справи, планування справ загалом та дотримання цих планів. Також 

для людини стає більш характерно жити «тут і тепер». 

Чим вищий в особи рівень самоорганізації, тим менш для неї характерно 

уникати стресових ситуацій та думок про них, відкладати, довго думати і 

«затягувати» з вирішенням проблем. 

Також були досліджені зв’язки шкали «Індекс конструктивності» з 

іншими шкалами. В результаті було виявлено наступні прямі зв’язки зі 

шкалами: «Залученість» (0,39), «Контроль» (0,41), «Прийняття ризику» (0,45), 

«Життєстійкість» (0,43), «Моделювання» (0,42), «Оцінка результатів» (0,39), 

«Настійливість» (0,41). А також обернені зв’язки зі шкалою  «Самостійність» (-

0,45). 
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Рис. 3. Кореляційна плеяда шкали «Індекс конструктивності». 
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відповідності створених програм дій до планів діяльності, відповідності 

одержуваних результатів до прийнятих цілей. Людина починає більш 

відповідно оцінювати як сам факт неузгодженості отриманих результатів з 

метою діяльності, так і причини, що призвели до неї, гнучкіше адаптуватись до 

зміни умов. Збільшується чіткість критеріїв оцінки, сама оцінка стає більш 

валідною. Такі люди стають більш вольовими, їм стає легше структурувати та 

організовувати себе та свою діяльність за допомогою вольових зусиль та 

завершувати розпочаті справи. 

Оскільки об’єктом нашого дослідження є особливості копінг-стратегій, то 

в результаті було вирішено дослідити взаємозв’язки різних копінг-стратегій. В 

результаті проведеного кореляційного аналізу, було виявлено багато 

взаємозв’язків, зокрема: 

• «Асертивні дії» мають прямі зв’язки з шкалами: «Залученість» 

(0,33), «Прийняття ризику» (0,33), «Життєстійкість» (0,36), 

«Цілеспрямованість» (0,40) та «Орієнтація на теперішнє» (0,35) 

(див. рис. 4); 

• «Вступ  в соціальний контакт» має прямі зв’язки з шкалою 

«Програмування» (0,33) (див. рис. 5); 

• «Пошук соціальної підтримки» обернено корелює з шкалою 

«Самостійність» (-0,34) (див. рисунок 6) 

• «Обережні дії» обернено корелюють з шкалою «Прийняття ризику» 

(-0,35) (див. рис. 7); 

•  «Імпульсивні дії» мають обернений зв’язок зі шкалою 

«Настійливість» (-0,47) (див. рис. 8); 

• «Уникнення» обернено корелює з шкалами: «Залученість» (-0,44), 

«Контроль» (-0,62), «Прийняття ризику» (-0,61), «Життєстійкість» 

(-0,57), «Оцінка результатів» (-0,38), «Загальний рівень 

саморегуляції» (-0,35), «Планомірність» (-0,34), «Настійливість» (-

0,57), «Загальний показник самоорганізації» (-0,43) (див. рис. 9); 
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• «Маніпулятивні дії» прямо корелюють з самостійністю (0,53) (див. 

рис. 10); 

• «Асоціальні дії» прямо корелюють з шкалою «Самостійність» (0,50) 

та обернено зі шкалою «Оцінкою результатів» (-0,33) (див. рис. 11); 

• Не було виявлено зв’язків шкали «Агресивні дії» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Кореляційна плеяда копінг-стратегії «Асертивні дії» 
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Рис. 5. Кореляційна плеяда копінг-стратегії «Вступ у соціальний контакт» 
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На вищеподаному рисунку (рис. 5) бачимо, що чим більше для особи 

властиво вступати в соціальний контакт з метою підвищення ефективності 

вирішення ситуації, тим більше в неї сформована потреба  продумувати 

способи своїх дій і поведінки для досягнення намічених цілей, розробляти 

програми розгорнуто та деталізовано. Програми стають стійкішими в ситуаціях 

перешкод і водночас співставляються отримані результати з ціллю яку треба 

досягнути: у разі невідповідності вони гнучкіше корегуються в нових 

обставинах для отримання прийнятного для людини результату. 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Кореляційна плеяда копінг-стратегії «Пошук соціальної підтримки» 
 

На рис. 6 бачимо, що чим більше особі властиво шукати в стресових 

ситуаціях підтримки, розуміння та співчуття у інших людей, тим меншим стає 

прийняття самостійних рішень, цілепокладання, збільшується залежність від 

думки оточуючих, стають більше схильні некритично слідувати чужим 

порадам. 

 

 

 

 
Рис. 7. Кореляційна плеяда копінг-стратегії «Обережні дії» 
 

На рис. 7 бачимо, що чим більш властиве для особи довготривале 

обдумування і ретельне зважування всіх можливих варіантів, прагнення 

уникнути ризику, нічого не приймати на віру, діяти обережно, тим менш особа 

схильна іти на ризик, більше старається жити в умовах безпеки, більше схильна 

Самостійність 
Пошук 

соціальної 
підтримки 

-0,34 

Прийняття 
ризику 

Обережні дії -0,35 
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засвоювати знання не через активний досвід, який могла б отримати з ситуації, 

а через пасивні способи, яку не пере дбатимуть ризику для людини. 

 

 

 

 
Рис. 8. Кореляційна плеяда копінг-стратегії «Імпульсивні дії» 

 

На вище зображеному рисунку бачимо, що чим більше особа схильна 

діяти під впливом зовнішніх обставин або емоцій, без попереднього 

обдумування своїх вчинків, позитивних та негативних сторін ситуації та своїх 

можливих дій в ній, тим менш настійливою в досягненні цілі чи результату 

вона буде, тим більше вона буде схильною відволікатися від основною справи 

або переключатись з неї, може бути менш властиво покидати справи не 

завершивши їх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9. Кореляційна плеяда копінг-стратегії «Уникнення» 
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На рис. 9 бачимо, що зі збільшенням уникнення рішучих дій, що 

вимагають великої напруженості і відповідальності за наслідки, збільшенням 

прагнення віддалитися від конфліктної ситуації, відкладати вирішення 

проблеми, думати про щось інше, відволікатися на інші заняття і види 

діяльності зменшується орієнтованість на теперішнє, людина стає схильною 

більше звертати увагу та цінувати минуле чи майбутнє, ніж теперішнє. Також 

людина стає менш здатною формувати потребу в усвідомленій діяльності і 

програмуванні діяльності, стає більш залежною від думки оточуючих та 

ситуації загалом, важче оцінювати та корегувати програми та плани на шляху 

до досягнення цілей. Загалом стає менш схильною до планування та 

програмування діяльності, частіше змінює цілі та не завершує розпочате. 

Також, зі зростанням рівня застосування копінгу уникнення зменшується 

залученість у ситуацію, зменшується віра в переконання, що людина може 

впливати на те, що відбувається або на результат. Людина стає менш схильною 

діяти ризиковано у ситуаціях, коли не певна у результаті, стає більш 

обережною і прагне до комфорту та безпеки. У стресових ситуаціях стають 

більше схильними переоцінювати їх важливість і недооцінювати власну 

спроможність впоратися. 

 

 

 

 
Рис. 10. Кореляційна плеяда копінг-стратегії «Маніпулятивні дії» 
 

На рис. 10 бачимо, що з підвищенням застосування навмисних і 

прихованих спонукань іншої людини до переживання певних станів, прийняття 

рішень і виконання дій, необхідних для досягнення маніпулятором власних 

цілей підвищується рівень самостійності людини. 
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Рис. 11. Кореляційна плеяда копінг-стратегії «Асоціальні дії» 

 

На рис. 11 бачимо, що чим більше для особи характрені тенденції 

виходу за соціально допустимі рамки і обмеження соціуму, егоцентризм, 

прагнення до задоволення власних бажань не зважаючи на обставини та 

інтереси інших людей, тим менш вона схильна оцінювати результат валідно, 

тим менше вона помічає свої полки та є менш критичною до власних дій. 

Збільшується імовірність погіршення результатів при збільшенні обсягу 

роботи. Суб’єктивні критерії успіху стають розмитішими. Зменшується 

імовірність аналізу  та співставлення отриманих результатів з метою діяльності, 

а також причин, що могли призвести до невідповідності. Водночас 

збільшується самостійність у прийнятті рішень, автономність у організації 

діяльності людини, плануванні діяльності та незалежності від думки 

оточуючих. 

 

1.3.3 Результати та інтерпретація кластерного аналізу 

 

З метою детальнішого аналізу групи опитаних за загальним показником 

самоорганізації проведено кластерний аналіз за методом k-середніх за 

досліджуваними (див. рис. 12). Виокремлено два кластери, які демонструють за 

результатами порівняльного аналізу (методу t-тесту Стьюдента) статистично 

значимі відмінності.  
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Рис.12. Представлення результатів кластерного аналізу за методом k-середніх за 

досліджуваними з виокремленням двох кластерів за шкалою «Загальний показник 

самоорганізації». Умовні скорочення шкал: ПМ – «Планомірність», Ц – «Цілеспряваність», 

Н – «Настійливість», Ф – «Фіксація», СОР – «Самоорганізація», ОТ – «Орієнтація на 

теперішнє», ЗПС – «Загальний показник самоорганізації». 

Згідно результатів проведеного кластерного аналізу виявлено, що до 

кластеру 1 належать 38 процентів досліджуваних, а до кластеру 2 – 62 

проценти. При цьому показники за шкалою загального показника 

самоорганізації у першому кластері є в межах середньої вираженості даної 

ознаки, а у другому є значно нижчими і відповідають низькому рівню 

вираженості ознаки. Відповідно до цього кластер 1 буде мати назву – «Особи з 

низьким рівнем вираженості загального показника самоорганізації», а кластер 2 

– «Особи з загальним показником самоорганізації в межах норми». 

Для детальнішого аналізу кластерів проаналізуємо дані досліджуваних, 

що входять у кожен з кластерів. Проведемо описову статистику для кожного 

кластеру, на основі отриманих середніх результатів якого, проведемо якісний 

аналіз (див. рис. 13, рис. 14). Також проведемо кореляційний аналіз, для 

кожного кластеру. Насамкінець проведемо порівняльний аналіз двох кластерів 

для виявлення значимих відмінностей між ними. 
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1.3.3.1 Результати та інтерпретація якісного аналізу кластерів 

 

Згідно результатів дослідження до першого кластеру –  «Особи з низьким 

рівнем вираженості загального показника самоорганізації» (див. рис. 13) 

середнє значення цього показника складає 48,3%, що означає, що результати 

даної групи досліджуваних є в межах низьких значень. Значення індексу 

конструктивності становить 22,6%, тобто середні показники використання 

конструктивних стратегій в стресових подіях. Також для першого кластеру 

характерними є такі результати за наступними шкалами: асертивні дії – 61,2%, 

вступ в соціальний контакт – 68,6%, пошук соціальної підтримки – 66,1%, 

обережні дії –72,0%, імпульсивні дії – 60,8 %, уникнення – 65,8%, 

маніпулятивні дії – 61,5%, асоціальні дії – 50,4%, агресивні дії – 64,2%, 

залученість – 59,2%, контроль – 61,1%, прийняття ризику – 59,4%, 

життєстійкість – 69,2%, планування – 45,3%, моделювання – 52,6%, 

програмування – 48,2%, оцінка результатів – 59,6%, гнучкість – 57,6%, 

самостійність – 66,7%, загальний рівень саморегуляції – 64,6%, планомірність – 

48,7%, ціленаправленість – 66,0%, настійливість – 37,1%, фіксація – 47,0%, 

самоорганізація – 28,1%, орієнтація на теперішнє – 55,6%. 
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Рис. 13. Графічне зображення результатів кластерного аналізу для другого кластеру 

– «Особи з низьким рівнем вираженості загального показника самоорганізації»: АД – 

асертивні дії, ВСК –  вступ в соціальний контакт, ПСП – пошук соціальної підтримки ,ОД – 

обережні дії, ІД – імпульсивні дії, У – уникнення, МД – маніпулятивні дії, АСД – асоціальні 

дії, АГД – агресивні дії, ІК – індекс конструктивності, З – залученість, К – контроль, ПР – 

прийняття ризику, ЖС – життєстійкість, ПЛ – планування, М – моделювання, ПРГ – 

програмування, ОР – оцінка результатів, Г –  гнучкість, СМ – самостійність, ЗРС – 

загальний рівень саморегуляції, ПМ – планомірність, Ц – ціленаправленість, Н – 

настійливість, Ф – фіксація, СОР – самоорганізація, ОТ – орієнтація на теперішнє, ЗПС – 

загальний показник самоорганізації. 

 

Отже, досліджувані в межах першого кластеру характеризуються низьким 

рівнем загального показника самоорганізації, тобто вони надають перевагу 

жити спонтанно, не прив'язувати свою діяльність до жорсткої структури і цілей, 

майбутнє видається досить туманним. Їм помірно властиво планувати свою 

щоденну активність і докладати вольові зусилля для завершення розпочатих 

справ, можуть інколи досить швидко і гнучко перемикатися на нові види 

активності, не «застрягати» на надмірному структуруванні своєї діяльності. 

Також для них характерна певною мірою конструктивна поведінка під час 

виходу з проблемної ситуації, що означає, що в таких ситуаціях вони можуть 

діяти використовуючи як конструктивні стратегії подолання, так і деструктивні, 

залежно від ситуацій.  

Для досліджуваних характерно певною мірою обдумувати і зважувати  

можливі варіанти рішень, готуватись перед тим як діяти, але водночас є 

ситуації, в яких вони можуть діяти імпульсивно, базуючись на емоціях і 

почуттях, самій ситуації. Є схильними до ризику та активного засвоєння знань 

через власний досвід. Для них характерно уникати рішучих дій, що вимагають 

великої напруженості і відповідальності за наслідки, прагнути віддалитися від 

конфліктної ситуації, відкладати вирішення проблеми, думати про щось інше 

чи відволікатися на інші заняття чи види діяльності. У стресових ситуаціях за 
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певних умов схильні шукати соціальної підтримки, обговорювати ситуацію з 

іншими, ділитись власними емоціями з метою отримання розуміння та 

підтримки. Здатні вступати в соціальний контакт з метою підвищення рівня 

ефективності вирішення проблемної ситуації, хоч можуть і не робити. Здатні 

висловлювати та відстоювати власні погляди, відстоювати свою позицію, хоч 

інколи і мають з цим труднощі. Схильні інколи діяти маніпулятивно, тобто 

чинити прихований вплив на іншу людину з  метою досягнення власних цілей. 

Загалом можуть переступати норми соціуму, діяти на власну користь, не 

цікавлячись інтересами інших людей та не зважаючи на обставини для 

задоволення власних потреб, але можуть діяти і в межах соціальних норм, 

залежно від ситуації. Для них властиво звинувачувати інших людей, почувати 

роздратування, розчарування, невдоволення. 

Схильні мати переконання про те, що залученість в діяльність може 

принести позитивний результат, оскільки допомагає знайти щось цікаве та нове 

для особи, проте водночас керуються цим переконанням вибірково. Схильні 

вважати, що можуть самі контролювати власну діяльність та життя. Певною 

мірою переконані, що боротьба частіше за все дає змогу вплинути на ситуацію. 

Вважають, що більшість з того, що з ними відбувається надає їм можливість 

здобути досвід і використовувати його в подальшому, інколи здатні 

ризикувати, адже вважають що досвід краще урізноманітнювати. Загалом є 

більшою мірою стресостійкими, здатні цінувати своє минуле та майбутнє, 

проте не зациклюються на них, цінують те, що відбувається з ними в даний 

часовий період.  

Досліджуваним, що увійшли до першого кластеру характерна помірна 

пластичність регуляторних процесів, вони здатні перебудовувати плани при 

непередбачуваних обставинах, змінювати програму дій у разі її неефективності, 

але не завжди це роблять. Загалом є досить гнучкими в плануванні власних дій, 

проте схильні виконувати зобов’язання. 

Для осіб першого кластеру певною мірою характерно самостійно 

висувати цілі, планувати власну діяльність та аналізувати результати, але 
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інколи вони перекладають це на когось іншого, деколи можуть некритично 

слідувати чужим порадам. Помірно схильні планувати власну діяльність та 

дотримуватися планів, послідовності дій. За певних умов схильні виділяти 

значущі умови для досягнення дій, оцінювати дані умови як на тепер, так і на 

перспективу, бувають труднощі з здатністю адекватно оцінювати ситуацію, 

свою роль в ній, можливі дії та їх наслідки.  

Особам важко розуміти та ставити свої цілі, хоч вони здатні досягати їх, 

але водночас можуть бути періоди, коли не вся діяльність спрямована на 

досягнення будь-яких цілей. Помірно схильні докладати вольових зусиль для 

доведення розпочатої справи до кінця, можуть переключати власну увагу на 

більш або менш значимі речі. В них помірно сформована індивідуальна система 

усвідомленої саморегуляції, досить самостійні, можуть гнучко і адекватно 

реагувати на зміну умов, але не завжди це роблять. 
   

Провівши якісний аналіз другого кластеру –  «Особи з загальним 

показником самоорганізації в межах норми» маємо наступні результати (див. 

рис. 14): середнє значення цього показника складає 68,4%, що означає, що 

результати даної групи досліджуваних є в межах середніх значень. Значення 

індексу конструктивності становить 26,5%, досліджуваним характерні високі 

показники використання конструктивних стратегій в стресових подіях.  

Також для другого кластеру характерними є результати за наступними 

шкалами: асертивні дії – 66,0%, вступ в соціальний контакт – 73,4%, пошук 

соціальної підтримки – 76,6%, обережні дії – 65,4%, імпульсивні дії – 60,3 %, 

уникнення – 55,1%, маніпулятивні дії – 56,0%, асоціальні дії – 48,0%, агресивні 

дії – 65,4%, залученість – 75,3%, контроль – 73,0%, прийняття ризику – 76,6%, 

життєстійкість – 86,1%, планування – 60,6%, моделювання – 65,9%, 

програмування – 64,7%, оцінка результатів – 74,6%, гнучкість – 70,8%, 

самостійність – 63,8%, загальний рівень саморегуляції – 78,2%, планомірність – 

75,9%, ціленаправленість – 87,8%, настійливість – 62,7%, фіксація – 56,2%, 

самоорганізація – 48,0%, орієнтація на теперішнє – 73,2%. 
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Рис. 14. Графічне зображення результатів кластерного аналізу для другого 

кластеру – «Особи з загальним показником самоорганізації в межах норми»: АД – асертивні 

дії, ВСК –  вступ в соціальний контакт, ПСП – пошук соціальної підтримки ,ОД – обережні 

дії, ІД – імпульсивні дії, У – уникнення, МД – маніпулятивні дії, АСД – асоціальні дії, АГД – 

агресивні дії, ІК – індекс конструктивності, З – залученість, К – контроль, ПР – прийняття 

ризику, ЖС – життєстійкість, ПЛ – планування, М – моделювання, ПРГ – програмування, 

ОР – оцінка результатів, Г –  гнучкість, СМ – самостійність, ЗРС – загальний рівень 

саморегуляції, ПМ – планомірність, Ц – ціленаправленість, Н – настійливість, Ф – фіксація, 

СОР – самоорганізація, ОТ – орієнтація на теперішнє, ЗПС – загальний показник 

самоорганізації. 

 

Відтак, особи, які увійшли до другого кластеру здатні поєднувати 

структурований підхід до організації часу свого життя зі спонтанністю і 

гнучкістю, вміють цінувати складові власного психологічного часу і витягувати 

для себе цінний досвід з багатоплановості життя. Також для них характерно 

вирішувати проблемні ситуації більшою мірою конструктивно, хоч 

деструктивні стратегії також присутні. Найбільш характерними для групи є 

вступати в соціальний контакт з метою підвищення рівня ефективності 

вирішення проблемної ситуації, хоча інколи вони можуть цього і не робити, 

прагнучи самостійного вирішення проблеми. Також схильні шукати соціальної 
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підтримки в стресових ситуаціях, прагнучи поділитися своїми переживаннями з 

іншими людьми, обговорити з ними ситуацію, знайти у них співчуття і 

розуміння, водночас в певних ситуаціях справляються самі, не залучаючи 

інших. Для досліджуваних також характерно діяти агресивно, переживати 

негативні почуття при невдачах і конфліктах та звинувачувати інших. Також 

для досліджуваних характерно в певних ситуаціях діяти асертивно, захищати 

власні кордони водночас зважаючи та ставлячись з повагою до чужих кордонів. 

Можуть діяти як обережно, зважуючи наслідки та обдумуючи рішення наперед, 

так і діючи імпульсивно, ситуативно, під впливом емоцій та почуттів, не 

обдумуючи та не зважуючи. В певних ситуаціях можуть уникати рішучих дій, 

що вимагають великої напруженості і відповідальності за наслідки, можуть 

прагнути віддалитися від конфліктної ситуації, відкласти вирішення проблеми, 

думати про щось інше, відволікатися на інші заняття і види діяльності, а інколи 

навпаки можуть чітко фокусуватись на якійсь цілі чи проблемній ситуації для її 

вирішення, не відволікаючись на стороннє, докладаючи зусиль для досягнення 

результату. 

Досліджувані не схильні діяти маніпулятивно, чинячи прихований 

вплив на інших задля досягнення власних цілей та задоволення своїх потреб. 

Схильні діяти «прозоро», відверто декларуючи свої прохання та бажання. 

Також для них властиво діяти в межах соціальних норм, зазвичай зважають на 

потреби, бажання та стан іншої людини. 

Для досліджуваних характерне переконання про те, що залученість в те, 

що відбувається дає максимальний шанс знайти щось достойне і цікаве для 

особистості. Вважають, що боротьба дозволяє вплинути на результат того, що 

відбувається, навіть якщо цей вплив не абсолютний і успіх не гарантований, 

відчувають, що здатні самостійно вибирати власну діяльність та життєвий 

шлях. Переконані в тому, що все те, що з ними  трапляється, сприяє розвитку за 

рахунок знань, які отримані з досвіду, - неважливо, позитивного чи 

негативного, готові діяти за відсутності надійних гарантій успіху, на свій страх 

і ризик. Здатні бачити і цінувати своє психологічне минуле і майбутнє, поряд з 
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тим, що відбувається на даний момент.  В таких осіб високий рівень 

стресостійкості, схильні сприймати стресові обставини як підконтрольні, як 

виклики життя, що стимулюють розвиток особистості.  

Загалом є досить гнучкими особами в плануванні власної діяльності і в 

побудові відносин і водночас прагнуть виконувати покладені на них 

зобов'язання. Для планування схильні застосовувати допоміжні засоби. При 

виникненні непередбачених обставин здатні певною мірою перебудовувати 

плани і програми дій і поведінки, здатні оцінити зміну значущих умов і діяти 

відповідно. При виникненні неузгодженості отриманих результатів з 

прийнятою метою здатні своєчасно оцінити сам факт неузгодженості і внести 

відповідну корекцію. Саме оцінювання є адекватним та реалістичним, це 

стосується як самооцінки, так і оцінки результатів та діяльності загалом. Особи 

схильні розробляти реалістичні плани і планомірно дотримуватися їх при 

досягненні поставлених цілей. Більшою мірою схильні продумувати способи 

своїх дій і поведінки для досягнення намічених цілей, програми розробляються 

більшою мірою самостійно, вони часто можуть гнучко змінюватися в нових 

обставинах і більшою мірою стійкі в ситуації перешкод, хоча є винятки. Здатні 

виділяти значущі умови досягнення цілей як в поточній ситуації, так і на 

перспективу, проте інколи неадекватно оцінюють значимість внутрішніх та 

зовнішніх обставин, що проявляється в фантазуванні, яке може 

супроводжуватися різкими перепадами ставлення до розвитку ситуації, 

наслідків своїх дій. Більшою мірою характерна адекватна оцінка себе, своїх дій 

та результатів, особа має сформовані і стійкі суб'єктивні критерії оцінки 

результатів, хоча інколи можуть некритично оцінювати інформацію, слідувати 

чужим порадам. Загалом добре бачать і розуміють свої цілі, здатні досягати їх, 

хоча можуть бути періоди, коли не вся діяльність спрямована на досягнення 

будь-яких цілей. 

Є доволі автономними в організації активності,  здатні самостійно 

планувати діяльність і поведінку, організовувати себе і власну діяльність для 

досягнення мети, контролювати хід виконання, аналізувати і оцінювати як 



30 
 

проміжні, так і кінцеві результати діяльності, інколи можуть слідувати чужим  

вказівкам, підкорятись чужим планам, дозволяти іншим планувати та 

організовувати їхню діяльність за них, перекладаючи відповідальність.  

Більшою мірою досліджувані є самостійні, гнучко і адекватно реагують 

на зміну умов, висунення і досягнення мети у них в значній мірі усвідомлено. 

При високій мотивації досягнення вони здатні формувати такий стиль 

саморегуляції, який дозволяє компенсувати вплив особистісних, 

характерологічних особливостей, що перешкоджають досягненню мети. 

Загалом досліджувані здатні поєднувати структурований підхід до організації 

часу свого життя зі спонтанністю і гнучкістю, вміють цінувати всі складові 

психологічного часу і витягувати для себе цінний досвід з багатоплановості 

життя. 

 

1.3.3.2 Результати та інтерпретація кореляційного аналізу в 

кластерах 

 

Для детальнішого аналізу кластерів, за допомогою програми Statistica 8.0, 

було проведено кореляційний аналіз на основі результатів кластерного аналізу 

при рівні значущості  p<0,05 з метою виявлення значимих взаємозв’язків у 

межах двох кластерів. Числові характеристики кореляційного аналізу для двох 

кластерів представлені у додатку З. 

Для першого кластеру – «Особи з низьким рівнем вираженості 

загального показника самоорганізації», було виділено наступні кореляційні 

зв’язки  основних для дослідження шкал: 

• «Загальний показник самоорганізації» має прямі зв’язок з шкалою 

«Пошук соціальної підтримки» (0,47) та обернені з шкалою 

«Уникнення» (-0,47) (див. рис. 15); 

• «Індекс конструктивності» має обернені зв’язки зі шкалою 

«Самостійність» (-0,49) та прямі з шкалами: «Планування» (0,53), 
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«Оцінка результатів» (0,57), «Цілеспрямованість» (0,47) (див. рис. 

16); 

• «Пошук соціальної підтримки» має прямі зв’язки з шкалами: 

«Цілеспрямованість» (0,49), «Загальний показник 

самоорганізації» (0,47) (див. рис. 17); 

• «Імпульсивні дії» мають прямі зв’язки зі шкалами: «Гнучкість» 

(0,48), «Самостійність» (0,50). А також обернені з шкалами: 

«Планування» (-0,47), «Планомірність» (-0,46) (див. рис. 18); 

• «Уникнення» має обернені зв’язки з шкалами: «Контоль» (-0,51), 

«Прийняття ризику» (-0,50), «Планомірність» (-0,52), «Загальний 

показник самоорганізації» (-0,47) (див. рис. 19); 

• «Асоціальні дії» прямо корелюють з шкалою «Самостійність» 

(0,60) та обернено зі шкалою «Планування» (-0,58) (див. рис. 20); 

• «Агресивні дії» мають прямі зв’язки з шкалою «Орієнтація на 

теперішнє» (0,46) (див. рис. 21); 

• При даному рівні значущості проведеного кореляційного аналізу 

не було виявлено зв’язків шкал «Асертивні дії», «Вступ в 

соціальний контакт», «Обережні дії» та «Маніпулятивні дії». 

 

 

 

 

 
Рис. 15 Кореляційна плеяда шкали «Загальний показник самоорганізації» у першому 

кластері. 

 

Отже, на рис. 15 бачимо, що чим вища здатність у особи до 

самоорганізації, тим більш вона схильна шукати розуміння та підтримки, 

допомоги у інших людей. Водночас стає менш характерним уникати рішучих 
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дій, що вимагають великої напруженості і відповідальності за наслідки, 

відволікатись чи переключати свою увагу, відкладати вирішення проблеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16 Кореляційна плеяда шкали «Індекс коструктивності» у першому кластері. 
 

На вищеподаному рисунку бачимо, що зі збільшенням використання 

конструктивного коупінгу підвищується здатність особи планувати 

реалістично, усвідомлено, деталізовано. Аналіз та оцінка результатів, поведінки 

та діяльності проводиться більш адекватно, реалістично та валідно, враховуючи 

причини успіху або неуспіху чи узгодженості і неузгодженості результатів з 

метою діяльності. Також збільшується і цілеспрямованість людини, вона краще 

знає чого прагне і впевненіше іде у тому напрямку. Водночас знижується рівень 

самостійності. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 17 Кореляційна плеяда шкали «Пошук соціальної підтримки» у першому 

кластері. 
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На рис. 17 бачимо, що чим більше особа схильна шукати підтримки, 

допомоги та розуміння в інших людей, тим більше вона стає здатною 

сконцентруватися на цілі для її досягнення, чітко ставити цілі та розуміти їх. 

Також зростає і само організованість особистості. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 18 Кореляційна плеяда шкали «Імпульсивні дії» у першому кластері. 

 

На поданому вище рисунку бачимо, що чим більш людина схильна 

діяти імпульсивно, керуюючись емоціями та почуттями, ситуативно, тим більш 

для неї властиво гнучко реагувати на зміну умов та ситуації загалом, легше 

змінює плани та програми дій, тим більш самостійно вона обирає собі 

діяльність, ставить цілі. Водночас стає менш схильна планувати власну 

діяльність та менше дотримується виконання цих планів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 19 Кореляційна плеяда шкали «Уникнення» у першому кластері. 
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На рис. 19 бачимо, що чим більш особі властиво уникати чи відкладати 

вирішення проблеми, рішучі дії, які вимагають великої напруженості та 

відповідальності, тим менш їй характерно ризикувати, дотримуватися 

виконання планів чи вважати, що вона здатна котролювати те, що відбувається 

і впливати на це. Також зменшується самоорганізованість людини, вона стає 

більш спонтанною, менше прив’язує свою діяльність до цілей та планів, 

докладає менше вольових зусиль для завершення справ. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 20  Кореляційна плеяда шкали «Асоціальні дії» у першому кластері. 

На рисунку вище бачимо, що чим більше особа схильна виходити за 

соціально дозволені рамки та чинити егоїстично для задоволення власних 

потреб, тим більш самостійними вони є в виборі власної діяльності, створенні 

планів та цілеутворенні. Водночас менше схильні планувати та послідовно 

дотримуватись планів. 

 

 

 

 
Рис. 21  Кореляційна плеяда шкали «Агресивні дії» у першому кластері. 

 

На рис.  Бачимо, що чим більше людині властиво діяти агресивно, 

почувати негативні емоції, злість, образу під час ситуацій, тим більше вона 

цінує теперішнє та старається почувати моменти «тут і тепер». 
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Провівши кореляційний аналіз другого кластеру – «Особи з загальним 

показником самоорганізації в межах норми», було виділено такі кореляційні 

зв’язки між основними для дослідження шкалами: 

• «Загальний показник самоорганізації» має обернений зв’язок з 

шкалою «Пошук соціальної підтримки» (-0,45) та прямі з 

шкалами: «Контроль» (0,45), «Життєстійкість» (0,41), 

«Самостійність» (0,50), «Загальний рівень саморегуляції» (0,47)  

(див. рис. 22); 

• «Індекс конструктивності» має обернені зв’язки зі шкалами 

«Самостійність» (-0,46) та «Планомірність» (-0,40), а також прямі 

з шкалами: «Прийняття ризику» (0,37), «Моделювання» (0,40) 

(див. рис. 23); 

• «Асертивні дії» мають прямі зв’язки з шкалами: «Залученість» 

(0,44), «Контроль» (0,40), «Прийняття ризику» (0,40), 

«Життєстійкість» (0,49), «Цілеспрямованість» (0,52), «Орієнтація 

на теперішнє» (0,35) (див. рис. 24) 

• «Пошук соціальної підтримки» має обернені зв’язки з шкалами: 

«Цілеспрямованість» (-0,37), «Настійливість» (-0,44),  «Загальний 

показник самоорганізації» (-0,45)  (див. рис. 25); 

• «Обережні дії» мають прямі зв’язки з шкалами: «Планування» 

(0,46), «Програмування» (0,54), «Загальний рівень саморегуляції» 

(0,40) (див. рис. 26) 

• «Імпульсивні дії» мають обернений зв’язок з шкалою 

«Настійливість» (-0,41)  (див. рис. 27); 

• «Уникнення» має обернені зв’язки з шкалами: «Контоль» (-0,54), 

«Прийняття ризику» (-0,48), «Життєстійкість» (-0,44), 

«Настійливість» (-0,53) (див. рис. 28); 
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• «Маніпулятивні дії» мають прямі зв’язки з шкалами 

«Самостійність» (0,60) та «Цілеспрямованість» (0,42) (див. рис. 

29); 

• «Асоціальні дії» прямо корелюють з шкалою «Планування» (0,37) 

«Самостійність» (0,47), «Планомірність» (0,39) (див. рис. 30); 

• «Агресивні дії» мають обернені зв’язки з шкалою «Орієнтація на 

теперішнє» (-0,45) (див. рис. 31); 

• При даному рівні значущості проведеного кореляційного аналізу 

не було виявлено зв’язків шкали «Вступ в соціальний контакт». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  22. Кореляційна плеяда шкали «Загальний показник самоорганізації» у другому 

кластері. 
 

На рисунку вище бачимо, що чим більш людині властиво бачити і 

ставити цілі, планувати свою діяльність, в тому числі за допомогою зовнішніх 

засобів, і, проявляючи вольові якості і наполегливість, бути самоорганізованим, 

тим більш самостійно висуваються цілі та планується діяльність, більше 

переконаня в тому, що здатна контролювати події та впливати на них і на 

наслідки, є більш резилієнтною та більше схильна сприймати стреси та 

проблеми як підконтрольні виклики життя. Стають більш схильними 

самостійно, гнучко та адекватно реагувати на зміну умов, легше опановує нові 

види активності. Водночас менше шукає підтримки та розуміння у інших 

людей, більш критично оцінює інформацію та поради. 
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Рис. 23. Кореляційна плеяда шкали «Індекс констуктивності» у другому кластері. 

 

На вищевказаному рисунку бачимо, що зі збільшенням використання 

конструктивних коупінг-стратегій людина стає менш послідовною у виконанні 

справ та планів, досягненні цілей, розробленні чітких планів. Стають більш 

залежними від думок і оцінок оточуючих, менш критично ставляться до  порад 

та інформації. Більш розвиненими, усвідомленими та деталізованими стають 

уявлення про зовнішні і внутрішні значущі умови для досягнення цілей як в 

поточній ситуації, так і на перспективу.  
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Рис.  24. Кореляційна плеяда шкали «Асертивні дії» у другому кластері. 

 

Отже, на рис. 24 бачимо, що чим більше людина схильна діяти 

асертивно, тим більш вона здатна іти на ризик задля досягнення цілі, навіть 

якщо не певна у кінцевому результаті, більше прагне засвоювати знання 

активно через досвід, є більш цілеспрямованою, краще знає чого хоче та як 

цього досягти. Стає більш певною, що може впливати на ситуацію та може її 

змінити, як і результат. Більше вірить, що залученість у справу дозволить 

досягти більшого чи знайти для себе щось цікаве та корисне. Стає більше 

цінувати те, що відбувається на даний момент часу. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.  25. Кореляційна плеяда шкали «Пошук соціальних контактів» у другому 

кластері. 

 

На рисунку вище бачимо, що чим більш людина схильна шукати 

соціальної підтримки та розуміння, чим більше прагне ділитись з іншими 

своїми переживаннями, тим менше вона є само організованою, ти менша вона 

прив’язана до планів та цілей, є більш гнучкою. Стає менш цілеспрямованою, 

менше розуміє та знає чого прагне, є менш настійливою в досягненні цілей, 

докладає менше вольових зусиль. 

 

 

 

Пошук 
соціальних 
підтримки 

Загальний 
показник 

самоорганізації 

Настійливість 
-0,44 

-0,45 

Цілеспрямованість 

-0,37 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  26. Кореляційна плеяда шкали «Обережні дії» у другому кластері. 

 

На рисунку вище бачимо, що чим більш для особи характерно довго 

обдумувати свої рішення, продумувати плани та програми дій, зважувати всі 

«за» та «проти», тим більш вони самостійно, гнучко і адекватно реагують на 

зміну умов, більш усвідомлено висувають і досягають мети. При високій 

мотивації стають більш здатними формувати такий стиль саморегуляції, який 

дозволяє компенсувати вплив особистісних, характерологічних особливостей, 

що перешкоджають досягненню мети. В них більш сформувана потреба  

продумувати способи своїх дій і поведінки для досягнення намічених цілей, 

програми розробляються більш розгорнуто і деталізовано, можуть зазнавати 

змін у разі невідповідності результату і мети. Стають більш схильними 

планувати свою діяльність, плани в цьому випадку стають більш реалістичні, 

деталізовані, ієрархічні і стійкі, водночас плани теж більше зазнають аналізу та 

гнучких змін у разі невідповідності. 

 

 

 

 
Рис.  27. Кореляційна плеяда шкали «Імпульсивні дії» у другому кластері. 
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На вищеподаному рисунку бачимо, що чим більш людина схильна діяти 

під впливом ситуації, емоцій чи почуттів, тим менш настійливою вона є в 

досягненні цілей, менше докладає вольових зусиль для досягнення цілі чи 

отримання результату. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 28. Кореляційна плеяда шкали «Уникнення» у другому кластері. 

 

На рис. 28 бачимо, що чим більше особа схильна уникати важливих 

справ чи прийняття важливих рішеню, відкладати їх або діяльність чи 

переключатись на інші, тим менше вона схильна вважати, що може вплинути на 

ситуацію, що боротьба щось змінить. Стає менш настійливою в досягненні 

цілей та ротриманні результатів, легше стресується та важче справляється зі 

стресами та проблемними ситуаціями. Менше схильна до ризику, стає 

важливішим комфорт та безпека, а також пасивні способи засвоєння досвіду. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 29  Кореляційна плеяда шкали «Маніпулятивні дії» у першому кластері. 
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На рисунку вище бачимо, що чим більше людина схильна чинити 

прихований вплив на іншу задля досягнення власних цілей, тим більш 

цілеспрямованою є, краще знає чого бажає а як цього можна досягнути. Тим 

більш здатна самостійно планувати діяльність і поведінку, організовувати 

роботу по досягненню висунутої мети, контролювати хід її виконання, 

аналізувати і оцінювати як проміжні, так і кінцеві результати діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  30. Кореляційна плеяда шкали «Асоціальні дії» у другому кластері. 

 

На рисунку вище бачимо, що чим більш людина схильна діяти в 

власних інтересах, не зважаючи на обставини та інтереси інших, виходячи за 

соціально допустимі рамки, тим більш в неї сформоване усвідомлене 

планування власної діяльності, плани більш реалістичні, чіткі, стійкі. Тим 

більше властиво самостійно планувати діяльність і поведінку, організовувати 

роботу по досягненню висунутої мети, контролювати хід її виконання, 

аналізувати і оцінювати проміжні та кінцеві результати. Цілі досягаються більш 

планомірно та послідовно відповідно до тактичного планування. 

 

 

 

 
Рис.  31. Кореляційна плеяда шкали «Імпульсивні дії» у другому кластері. 
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На рис. 31 бачимо, що чим більш людина схильна діяти агресивно, тим 

більше вона турбується про своє психологічне минуле або майбутнє. 

 

1.3.3.3 Результати та інтерпретація порівняльного аналізу кластерів 

за методом t-тесту Стьюдента 

 

Базуючись на проведеному кластерному аналізі, за допомогою програми 

Statistica 8.0, було проведено порівняльний аналіз (p<0,001) з метою виявлення 

суттєвої, значимої для дослідження відмінності між результатами у двох 

кластерах (див. рис. 32). 

 

 
 

Рис.32. Значимі результати , виявлені у наслідок проведеного порівняльного аналізу 

методом t-тесту Стьюдента, переведені у проценти відповідно до максимально можливих 

значень шкал. Умовні скорочення: У – «Уникнення», ІК – «Індекс конструктивності», З – 

«Залученість», К –  «Контроль», ПР – «Прийняття ризику», ЖС – «Життєстійкість», М – 

«Моделювання», ПРГ – «програмування», ОР – «оцінка ризику», ЗРС – «Загальний рівень 

саморегуляції», ПМ – «Планомірність», Ц – «Цілеспрямованість», Н – «Настійливість», 
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СОР – «Самоорганізація», ОТ – Орієнтація на теперішнє», ЗПС – «Загальний показник 

самоорганізації». 

 

Отже, для першого кластеру, куди увійшли особи з низьким рівнем 

вираженості загального показника самоорганізації, характерні вищі результати 

за шкалою уникнення (65,8%). А для другого кластеру характерні вищі 

результати за шкалами: «Індекс конструктивності» (26,5%), «Залученість» 

(75,3%), «Контроль» (73,0%), «Прийняття ризику» (76,6%), «Життєстійкість» 

(86,2%), «Моделювання» (65,9%), «Програмування» (64,7%), «Оцінка 

результатів» (74,6%), «Загальний рівень саморегуляції» (78,2%), 

«Планомірність» (75,9%), «Цілеспрямованість» (87,8%), «Настійливість» 

(62,7%), «Самоорганізація» (48,0%), «Орієнтація на теперішнє» (73,2%), 

«Загальний показник саморганізації» (68,4%). 

Отже, особи з низьким рівнем вираженості загального показника 

самоорганізації, що увійшли до другого кластеру більше надають перевагу 

уникати вирішення проблеми, прагнути віддалитися, відкладати вирішення 

проблеми чи відволікатися на інші види діяльності і заняття. 

Для осіб з показником самоорганізації в межах норми, які увійшли до 

другого кластеру більш характерно застосовувати конструктивні коупінг-

стратегії, а також вони загалом є більш самоорганізованими. Для них більш 

властиво планувати власну діяльність, більш схильні покладатися на додаткові 

засоби планування діяльності. Є більш планомірними та послідовними в 

досягненні цілей, краще усвідомлюють власні потреби та цілі, докладають 

більше вольових зусиль для досягнення мети. Більш схильні використовувати 

додаткові засоби для планування власної діяльності. Більш схильні складати 

програми дій для більш ефективного досягнення цілі, краще усвідомлюють та 

розрізняють більш та менш значущі зовнішні та внутрішні умови для 

досягнення цілі чи отримання результату.  

Здатні формувати чіткіші критерії оцінювання діяльності та результатів 

з метою та планом. Оцінки є більш точними, валідними. Більш схильні 
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оцінювати як сам факт неузгодженості отриманих результатів з метою 

діяльності, так і причини, що призвели до неї, гнучко адаптуючись до зміни 

умов, змінюючи програми дій та плани досягнення цілей. 

Більш схильні бути залученими в діяльність, щоб знайти для себе щось 

нове та цікаве. Більше вірять в те, що можуть, докладаючи зусиль, змінити 

ситуацію. Більше вірять, що здатні контролювати, і впливати на те, що 

відбувається з ними, що можуть обирати самостійно шлях яким іти, здатні 

боротися і досягати мети. Легше ідуть на ризик за необхідності, навіть якщо не 

певні в результаті можуть братися до діла, щоб отримати досвід через активну 

участь. Менш важливо чи цей досвід буде позитивним чи негативним, більше 

зважають на саму можливість отримати досвід та дізнатись чи спробувати щось 

нове для себе. Легше сприймають негаразди, стреси та проблеми, вважають їх 

викликами, з якими можуть справитись, є більш впевненими, життєстійкими та 

стресостійкими. 

Більше здатні тримати в  фокусі і минуле та майбутнє, так і те, що 

відбувається «тут і тепер». 

 

1.4 Вплив результатів дослідження на надання терапії методом 

КПТ 

 

Дане дослідження висвітлює важливі аспекти, які можуть впливати на 

роботу з клієнтами з: депресивними та тривожними розладами, проблемами із 

асертивністю, низьким рівнем стресостійкості, а також для людей які 

застосовують неконструктивний коупінг чи схильні прокрастинувати. 

Депресивні та тривожні розлади 

Протокол роботи з пацієнтами із депресією та тривожними розладами 

включає домашні завдання та організацію себе в часі та просторі, керування 

своїми думками та життям, розвиток життєвої мужності. Оскільки згідно 

результатів дослідження ми бачимо, що зі зростанням «Загального показника 

самоорганізації» зростає «Прийняття ризику», то бачимо відповідно, що 
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людина стає більш схильною мати мужність зустрічати негаразди та 

протистояти їм, при цьому стаючи більш життєстійкою, сприймаючи стреси як 

підконтрольні. Тож розвиваючи в наших клієнтах навички самоорганізації ми 

дотично зможемо розвинути стресостійкість та здатність сприймати виклики 

життя як підконтрольні. Розвиток самоорганізації також впливає і на розвиток 

життєстійкості, зі збільшенням одного збільшується інше. Адже, коли людина 

сприймає негаразди як виклики життя, вона думатиме як вийти з ситуації, що 

склалась, складатиме план, оцінюватиме ризики, буде здатна іти на ризик. Тут 

завданням в терапії буде надати добрий інструментарій для аналізу, 

зважування, прийняття рішень. Якщо людина знатиме, що може впливати на 

ситуацію хоч певною мірою, то почуття безсилля та безнадії, які є одними з 

ключових при депресії зменшаться. Тож завданням терапії є зміна думок, 

тестування та розширення бачення ситуацій, які є. Також переконання про 

вплив на ситуації, що стаються з людиною зможуть знижувати тривогу, адже 

що б не сталося, людина знатиме, що здатна знайти вихід та вплинути на 

ситуацію.  

Також бачимо, зменшуючи використання копінгу «Уникнення» зростає 

«Загальний показник самоорганізації», тож якщо проводити для людини 

тренінги використання різноманітних коупінг-стратегій, обираючи основними 

конструктивні, клієнт стане теж більш самоорганізованим, що імовірно вплине 

на терапію та краще досягнення цілі. Крім того, якщо збільшувати віру в 

переконання про те, що залученість в процес допоможе знайти щось цікаве, 

корисне чи нове для клієнта, допоможе збільшити ресурсність особи, збільшити 

її активність та зменшити уникнення. 

Труднощі адаптації до терапії 

Особам з низьким рівнем самоорганізації важче адаптуватись до 

процесу терапії, виконувати домашні завдання, адже вони більш схильні 

уникати неприємних чи важких для них діяльностей, також такі особи стають 

менш настійливими щодо досягнення цілей та прикладають для цього менше 

вольових зусиль. Загалом навички планування, моделювання та програмування 
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власної діяльності є нижчими. Тож для таких осіб варто організувати окрему 

психоедукацію про важливість навичок самоорганізації, її складові та 

запропонувати шляхи розвитку цієї навички. Також паралельно варто 

розглянути навчання різних коупінг-стртатегій, зокрема конструктивних, що 

теж імовірно матиме позитивний вплив на психотерапію. Зокрема варто 

розглянути альтернативи уникаючому коупінгу та розробити флеш-картки для 

типових ситуацій уникнення, застосовувати вже наявні бланки тестування 

НАД, щоденники планування та ін., що дозволить більш ефективно досягнути 

результатів терапії. 

Низький рівень стресостійкості 

Згідно результатів дослідження у осіб з низьким рівнем вираженості 

загального показника самоорганізації значимо нижчий рівень життєстійкості. 

Крім того, між ними виявлено прямі кореляційні зв’язки, тобто якщо 

збільшується життєстійкість, то рівень самоорганізації теж зростає. 

«Життєстійкість» - важлива характеристика, яку маємо розвивати в межах 

терапії, щоб клієнт почував себе здатним справитися з проблемами, мав змогу 

збалансовано оцінювати ризики та іти на них за потреби. Щоб він відчував, що 

може впливати хоч певною мірою на ситуацію довкола і розуміння на що саме 

він має вплив в тій чи іншій ситуації. При цьому важливо мати розвиненими 

навички самоорганізації, щоб добре оцінювати, моніторити, гнучко змінювати 

чи настійливо іти до мети згідно плану та програм дій відповідно до 

поставленої цілі, умов та ін. нюансів ситуації.  

Також бачимо, що можемо збільшити рівень життєстійкості 

розвиваючи навички асертивності. Тож, використовуючи тренінг асертивності у 

роботі з клієнтами з низьким рівнем самоорганізації збільшимо і стресо- та 

життєстійкість і відповідно самоорганізацію теж. Оскільки особа отримає 

практичні навички взаємодії з іншими з повагою та зважанням на психологічні 

кордони особистості, навчиться відстоювати свої інтереси водночас з повагою 

до кордонів інших, навчиться висловлювати свої почуття, думки, переконання у 

добрий, конструктивний спосіб, то їй буде легше діяти у стресових ситуаціях 
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пов’язаних із залученістю інших людей, вона буде більш організовано 

реагувати на події, що трапляються у житті. Буде легше досягати цілей, які 

потребують залучення інших осіб та співпраці з ними. 

Неконструктивний коупінг 

Згідно результатів дослідження бачимо, що особи з загальним 

показником самоорганізації в межах норми є більш схильними застосовувати 

конструктивні коупінг стратегії, діяти асертивно, звертатися за потреби за 

допомогою до інших, ділитися проблемами та почуттями. Менше уникають 

діяльностей, з якими  передбачають, що можуть бути труднощі. 

Тож допомагаючи розвивати навички самоорганізації та її компоненти 

клієнтам, збільшимо і застосування конструктивного коупінгу. З допомогою 

розвитку навичок розширеного бачення ситуації без фільтрів та схем, надаючи 

інструменти для структурування, аналізу, зважування та оцінювання ми 

можемо повпливати на поведінку клієнта, яка буде спрямована на ефективніше 

досягнення цілі, здоровішу взаємодію з іншими людьми. Особливо, якщо ціль 

неможливо або важко досягнути без залучення інших людей. 

Прокрастинація 

Основною для прокрастинації служить неконструктивний коупінг 

уникнення, недостатньо розвинені навички самоорганізації і саморегуляції 

поведінки. 

Тож для осіб з низьким рівнем самоорганізації може бути більш 

властиво прокрастинувати (для практичної перевірки даної гіпотези потрібно 

провести ще дослідження, станом на тепер орієнтуватимемось на отримані 

результати від даного дослідження та інші дослідження прокрастинації). 

Отож для осіб, що схильні прокрастинувати варто запропонувати зміну 

коупінг-стратегії уникнення або розширення можливих коупінг-стратегій. Це 

можна робити за допомогою тренінгу навичок, а також розбирати наявні 

ситуації в клієнта і шукати можливі шляхи вирішення. 

Також варто розібрати причини прокрастинації в конкретного клієнта і 

тоді працювати з основними, паралельно чинячи вплив на всі інші для більш 
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ефективного досягення цілі терапії. Зважаючи, що зі збільшенням 

самоорганізації особистості зменшується використання коупінг-стратегії 

уникнення, то цим теж можна проводити корекцію. 

Загалом варто збільшувати компоненти самоорганізації, зокрема 

планомірність. Для цього в нагоді стане введення планерів на місяць, тиждень 

та день з можливістю перевірки чи ціль досягається та корекції цілей залежно 

від ситуації. Система виногород впливатиме як на планомірність, так і на 

цілеспрямованість та настійливість у досягненні цілі. 

Якщо ж говорити про саморегуляцію поведінки та її складові у 

контексті прокрастинації, то варто розвивати насамперед моделювання, 

програмування та оцінку результатів - у осіб з низьким рівнем загального 

показника самоорганізації ці компоненти є значимо менш розвиненими, ніж у 

осіб в яких рівень саморегуляції є в нормі. Тобто варто допомогти розвивати 

реалістичні, деталізовані та усвідомлені уявлень про значущі зовнішні та 

внутрішні умови. Варто допомогти розвинути здатність усвідомлено 

програмувати свої дії для досягнення необхідних цілей. Також варто 

зосередитись на тому, щоб розвинути навички адекватної оцінки своєї 

діяльності та поведінки, а також самооцінки загалом. 

Працюючи з усіма цими компонентами або задіюючи окремі з них 

терапевт загалом чинить позитивний вплив на розвиток самоорганізації, 

зниження використання уникнення, підвищення рівня саморегуляції поведінки 

та загалом на подолання прокрастинації. 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Теоретичний аналіз дозволив зробити висновок про те, що хоч питання 

коупінг-стратегій є доволі яскраво висвітленим, проте все ж потребує 

подальших досліджень. Спостерігаємо безліч підходів до визначення коупінгу 

та класифікацій коупінг-стратегій. На жаль, на сьогоднішньому етапі розвитку 

психологічних досліджень на дану тематику дослідники не дійшли консенсусу 

та не виділили єдиної концепції. 

Спільним для дослідників є розуміння коупінг-стратегій як засобів 

спрямованих на вихід із стресової ситуації та зменшення рівня стресу загалом. 

Коупінг-стратегії містять в собі та об’єднують поведінкові, когнітивні та 

емоційні стратегії. Деякі стратегії можуть виявлятися на всіх трьох рівнях 

водночас (емоційний, когнітивний та поведінковий), проте можуть задіюватись 

і окремі рівні. 

Також для адаптивного і конструктивного виходу із стресової ситуації є 

важливим поняття «самоорганізація». Дане поняття є недостатньо розробленим 

на тепер і має доволі багато трактувань та підходів, часто дослідники 

ототожнюють поняття самоорганізації та самоменеджменту. Загалом 

самоорганізацію можна визначити як діяльність та здібності особистості, що 

пов’язана з умінням організувати себе і проявляється в цілеспрямованості, 

активності, обґрунтованій мотивації, плануванні своєї діяльності, 

самостійності, швидкості прийняття рішень і відповідальності за них, 

критичності оцінки результатів своїх дій, почутті обов’язку. 

Отож, у цій роботі проводилося дослідження особливостей коупінг-

стратегій у студентів з різним рівнем самоорганізації. Для цього проводилося 

емпіричне дослідження, а також статистичні методи опрацювання даних, а 

саме: якісний аналіз, кореляційний аналіз, кластерний аналіз та порівняльний 

аналіз за т-тестом Стьюдента. 

На початку дослідження були сформульовані такі гіпотези: 
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1. Припускаємо, що існує прямий зв’язок між саморегуляцією та 

самоорганізацією. 

2. Імовірно, що студенти з вищим рівнем самоорганізації частіше 

використовують конструктивні копінг-стратегії, ніж особи з 

нижчим рівнем. 

3. Припускаємо, що існує прямий зв’язок між життєстійкістю та 

самоорганізацією. 

4. Імовірно, що особи, яким характерний вищий рівень самоорганізації 

більш схильні до асертивної поведінки та вступу в соціальний 

контакт. 

Перша гіпотеза  підтвердилась внаслідок проведеного кореляційного 

аналізу, оскільки чим більше особа самоорганізована, тим вищий в неї рівень 

автономної саморегуляції. 

Друга гіпотеза підтвердилася, внаслідок проведеного порівняльного 

аналізу кластерів за t-тестом Стьюдента, була виявлена значима різниці у 

вираженості індексу конструктивності коупінг-стратегій. 

Третя гіпотеза підтвердилася внаслідок проведеного кореляційного 

аналізу. Чим вищий в особи рівень прояву самоорганізації, тим більш вона 

стресостійка, здатна сприймати проблемні та стресові події як підконтрольні, як 

виклики життя, що сприяють розвитку. 

Четверта гіпотеза не підтвердилась, внаслідок проведеного порівняльного 

аналізу кластерів за t-тестом Стьюдента, при рівні значимості p<0,001, не було 

виявлених значимих відмінностей у застосуванні коупінг-стратегій «асертивні 

дії» та «вступ в соціальний контакт» особами у першому та другому кластері. 

Кластерний аналіз дозволив виокремити два кластери: до першого 

кластеру – «Особи з низьким рівнем вираженості загального показника 

самоорганізації» належать 38 процентів досліджуваних (38досліджуваних), а до 

другого – «Особи з загальним показником самоорганізації в межах норми» 

увійшло 62 проценти досліджуваних (62 досліджуваних). При цьому показники 

за шкалою загального показника самоорганізації у першому кластері є в межах 
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середньої, наближеної до високої, вираженості даної ознаки, а у другому є 

значно нижчими і відповідають низькому рівню вираженості ознаки. 

Досліджувані в межах першого кластеру характеризуються низьким 

рівнем загального показника самоорганізації, тобто надають перевагу жити 

спонтанно, не прив'язувати свою діяльність до жорсткої структури і цілей, 

майбутнє видається їм досить туманним. Для них характерна певною мірою 

конструктивна поведінка під час виходу з проблемної ситуації, можуть діяти 

використовуючи як конструктивні стратегії подолання, так і деструктивні, 

залежно від ситуацій. Є схильними до ризику та активного засвоєння знань 

через власний досвід. Є більше схильними уникати рішучих дій, що вимагають 

великої напруженості і відповідальності за наслідки, прагнути віддалитися від 

конфліктної ситуації, відкладати вирішення проблеми, думати про щось інше 

чи відволікатися на інші заняття чи види діяльності. У стресових ситуаціях за 

певних умов схильні шукати соціальної підтримки, обговорювати ситуацію з 

іншими, ділитись власними емоціями з метою отримання розуміння та 

підтримки. Здатні вступати в соціальний контакт з метою підвищення рівня 

ефективності вирішення проблемної ситуації, хоч можуть і не робити цього, 

залежно від ситуації. Здатні висловлювати та відстоювати власні погляди, хоч і 

мають з цим труднощі. Схильні інколи діяти маніпулятивно з  метою 

досягнення власних цілей. Загалом можуть переступати норми соціуму, діяти 

на власну користь, не цікавлячись інтересами інших людей та не зважаючи на 

обставини для задоволення власних потреб, але можуть і залишатись в межах 

соціальних норм, залежно від ситуації. Схильні мати переконання про те, що 

залученість в діяльність може принести позитивний результат, оскільки 

допомагає знайти щось цікаве та нове для особи, проте водночас керуються цим 

переконанням вибірково. Схильні вважати, що можуть самі контролювати 

власну діяльність та життя. Вважають, що більшість з того, що з ними 

відбувається надає їм можливість здобути досвід і використовувати його в 

подальшому, інколи здатні ризикувати, адже вважають що досвід краще 

урізноманітнювати. Загалом є більшою мірою стресостійкими, здатні цінувати 
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своє минуле та майбутнє, проте не зациклюються на них, цінують те, що 

відбувається з ними в даний часовий період. Досліджуваним, що увійшли до 

першого кластеру характерна помірна пластичність регуляторних процесів, в 

певних ситуаціях та умовах вони здатні перебудовувати плани при 

непередбачуваних обставинах, змінювати програму дій у разі її неефективності. 

Загалом є досить гнучкими в плануванні власних дій, проте схильні виконувати 

зобов’язання. Певною мірою характерно самостійно висувати цілі, планувати 

власну діяльність та аналізувати результати, але інколи вони перекладають це 

на когось іншого, деколи можуть некритично слідувати чужим порадам. 

Помірно схильні планувати власну діяльність та дотримуватися планів, 

послідовності дій. За певних умов схильні виділяти значущі умови для 

досягнення дій, оцінювати дані умови як на тепер, так і на перспективу, 

бувають труднощі з здатністю адекватно оцінювати ситуацію, свою роль в ній, 

можливі дії та їх наслідки. Особам важко розуміти та ставити свої цілі, хоч 

вони здатні досягати їх, але водночас можуть бути періоди, коли не вся 

діяльність спрямована на досягнення будь-яких цілей. За високої мотивації та 

усвідомлення важливості діяльності здатні докладати вольових зусиль для 

доведення розпочатої справи до кінця, можуть переключати власну увагу на 

більш або менш значимі речі. В них помірно сформована індивідуальна система 

усвідомленої саморегуляції, досить самостійні, можуть гнучко і адекватно 

реагувати на зміну умов, хоча і мають з цим труднощі. 

Особам з загальним показником самоорганізації в межах норми здатні 

поєднувати структурований підхід до організації часу свого життя зі 

спонтанністю і гнучкістю, вміють цінувати складові власного психологічного 

часу і витягувати для себе цінний досвід з багатоплановості життя. Також для 

них характерно вирішувати проблемні ситуації більшою мірою конструктивно, 

хоч деструктивні стратегії також присутні. Схильні шукати соціальної 

підтримки в стресових ситуаціях, прагнучи поділитися своїми переживаннями з 

іншими людьми, обговорити з ними ситуацію, знайти у них співчуття і 

розуміння, водночас в певних ситуаціях справляються самі, не залучаючи 
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інших. Для досліджуваних також характерно діяти агресивно, переживати 

негативні почуття при невдачах і конфліктах та звинувачувати інших. В певних 

ситуаціях властиво діяти асертивно, захищати власні кордони, водночас 

зважаючи та ставлячись з повагою до чужих кордонів. Можуть діяти як 

обережно, зважуючи наслідки та обдумуючи рішення наперед, так і діючи 

імпульсивно, ситуативно, під впливом емоцій та почуттів, не обдумуючи та не 

зважуючи. Меншою мірою характерно уникати рішучих дій, що вимагають 

великої напруженості і відповідальності за наслідки, відкладати вирішення 

проблеми, думати про щось інше, відволікатися на інші заняття і види 

діяльності. Можуть чітко фокусуватись на якійсь цілі чи проблемній ситуації 

для її вирішення, не відволікаючись на стороннє, докладаючи зусиль для 

досягнення результату. Схильні діяти «прозоро», відверто декларуючи свої 

прохання та бажання. Також для них властиво діяти в межах соціальних норм, 

зазвичай зважають на потреби, бажання та стан іншої людини. Для 

досліджуваних характерне переконання про те, що залученість в те, що 

відбувається дає максимальний шанс знайти щось достойне і цікаве для 

особистості. Вважають, що боротьба дозволяє вплинути на результат того, що 

відбувається. Переконані в тому, що все те, що з ними  трапляється, сприяє 

розвитку за рахунок знань, які отримані з досвіду, - неважливо, позитивного чи 

негативного. Здатні бачити і цінувати своє психологічне минуле і майбутнє, 

поряд з тим, що відбувається на даний момент.  В таких осіб високий рівень 

стресостійкості, схильні сприймати стресові обставини як виклики життя, що 

стимулюють розвиток особистості. Для планування схильні застосовувати 

допоміжні засоби. При виникненні неузгодженості отриманих результатів з 

прийнятою метою здатні своєчасно оцінити сам факт неузгодженості і внести 

відповідну корекцію. Саме оцінювання є адекватним та реалістичним, це 

стосується як самооцінки, так і оцінки результатів та діяльності загалом. Особи 

схильні розробляти реалістичні плани і планомірно дотримуватися їх при 

досягненні поставлених цілей. Більшою мірою схильні продумувати способи 

своїх дій і поведінки для досягнення намічених цілей, програми можуть гнучко 
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змінюватися в нових обставинах і більшою мірою стійкі в ситуації перешкод, 

хоча є винятки. Здатні виділяти значущі умови досягнення цілей як в поточній 

ситуації, так і на перспективу, проте інколи неадекватно оцінюють значимість 

внутрішніх та зовнішніх обставин, що проявляється в фантазуванні. Більшою 

мірою характерна адекватна оцінка себе, своїх дій та результатів, особа має 

сформовані і стійкі суб'єктивні критерії оцінки результатів. Загалом добре 

бачать і розуміють свої цілі, здатні досягати їх, але інколи їм для цього потрібен 

час. Є доволі автономними в організації активності,  але інколи перекладають 

цю відповідальність на інших. Більшою мірою досліджувані є самостійні, 

гнучко і адекватно реагують на зміну умов, висунення і досягнення мети у них 

в значній мірі усвідомлено. При високій мотивації досягнення вони здатні 

формувати такий стиль саморегуляції, який дозволяє компенсувати вплив 

особистісних, характерологічних особливостей, що перешкоджають 

досягненню мети. 

Практичні рекомендації: Результати даного дослідження доцільно 

використовувати в терапії з клієнтами з: депресивним та тривожним розладами, 

труднощами із адаптацією до терапії, проблемами із асертивністю, низьким 

рівнем стресостійкості, для людей, які схильні застосовувати неконструктивний 

коупінг чи прокрастинувати 

Також дану інформацію можна застосовувати для розробки тренінгових 

програм з подолання прокрастинації, для набуття та підвищення навичок 

самоорганізації, для розвитку навичок застосування ефективного коупінгу у 

складних життєвих ситуаціях. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Загальний дизайн дослідження в google-form,  

без запитань та варіантів відповідей методик 
 

Дякуємо, що погодилися взяти участь у нашому дослідженні. Всі 

персональні дані є конфіденційними. Пам'ятайте, що не існує правильних чи 

неправильних відповідей, для нас важлива Ваша думка. Відповідайте швидко, 

довго не роздумуючи і не пропускаючи питань. 

Ім’я:______________________ 

Вік:_______________________ 

Стать:                чол.            жін. 

 

Методика 1 

 

Інструкція: Оцініть твердження щодо вашої поведінки в напружених 

(стресових) ситуаціях від 1 до 5 та обведіть відповідну цифру навпроти 

номера твердження. 

1 - абсолютно не вірно; 2 - скоріше ні, ніж так; 3 - важко відповісти; 4 - 

скоріше так, ніж ні; 5 - абсолютно вірно 

 

 

Методика 2 

 

Інструкція: Нижче Оцініть від 1 до 4 наскільки характерне для вас кожне з 

поданих тверджень  та обведіть відповідну цифру навпроти номера 

твердження. 

1 - не характерно; 2 - скоріше ні, ніж так; 3 - скоріше так, ніж ні; 4 - 

характерно                                                                                                                                   
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Методика 3 

 

Інструкція: Оцініть чи характерне для вас кожне з поданих 46 тверджень  та 

поставте  позначку навпроти номера твердження у колонці, що відповідає 

вашій оцінці. Де 1 - характерне для вас; 2 - нехарактерно. 

            

 

Методика 4 

 

Інструкція: Оцініть від 1 до 7 кожне з поданих тверджень та поставте 

позначку навпроти номера твердження у відповідній до вашої оцінки колонці. 

Де 1 - абсолютно не вірно, 4 - середина шкали, 7 - абсолютно вірно, а решта 

проміжні значення між ними.  

 

Дякую за участь у дослідженні! Якщо ви хочете отримати результати 

дослідження, вкажіль нижче вашу електронну адресу 
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Додаток Б 

Список скорочень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В 

АГД Агpесивні дії 
АД Асеpтивні дії 
АСД Асоціальні дії 
ВСК Вступ в соціальний контакт 
Г Гнучкість 
ЖС Життєстійкість 
З Залученість 

ЗПС 
Загальний показник 
самоорганізації 

ЗРС Загальний рівень саморегуляції 
ІД Імпульсивні дії 
ІК Індекс конструктивності 
К Контроль 
М Моделювання 
МД Маніпулятивні дії 
Н Настійливість 
ОД Обережні дії 
ОР Оцінка результатів 
ОТ Орієнтація на теперішнє 
ПЛ Планування 
ПМ Планомірність 
ПР Прийняття ризику 
ПРГ Програмування 
ПСП Пошук соціальної підтримки 
СМ Самостійність 
СОР Самоорганізація 
У Уникнення 
Ф Фіксація 
Ц Ціленаправленість 
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Зведена таблиця даних 
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Додаток Д.1 
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Таблиця результатів описової статистики 
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Додаток Д.2 

Таблиця середніх результатів досліджуваних  

переведених в проценти 

Шкала Повна назва шкали 
Середнє 
значення  % 

АД Асеpтивні дії 19,2600 64,2% 

ВСК Вступ в соціальний контакт 21,5000 71,7% 

ПСП Пошук соціальної підтримки 21,7800 72,6% 

ОД Обережні дії 20,3700 67,9% 

ІД Імпульсивні дії 18,1500 60,5% 

У Уникнення 17,7400 59,1% 

МД Маніпулятивні дії 17,4300 58,1% 

АСД Асоціальні дії 14,6700 48,9% 

АГД Агpесивні дії 19,4800 64,9% 

ІК Індекс конструктивності 1,2490 25,0% 

З Залученість 49,8000 69,2% 

К Контроль 46,5800 68,5% 

ПР Прийняття ризику 28,0200 70,1% 

ЖС Життєстійкість 124,3600 79,7% 

ПЛ Планування 4,9300 54,8% 

М Моделювання 5,4800 60,9% 

ПРГ Програмування 5,2600 58,4% 

ОР Оцінка результатів 6,2000 68,9% 

Г Гнучкість 5,9200 65,8% 

СМ Самостійність 5,8400 64,9% 

ЗРС Загальний рівень саморегуляції 33,6000 73,0% 

ПМ Планомірність 18,3600 65,6% 

Ц Ціленаправленість 33,4000 79,5% 

Н Настійливість 18,5500 53,0% 

Ф Фіксація 18,2200 52,1% 

СОР Самоорганізація 8,4900 40,4% 

ОТ Орієнтація на теперішнє 9,3100 66,5% 

ЗПС Загальний показник самоорганізації 106,3100 60,7% 
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Додаток Е 

Кореляційний аналіз 
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Додаток Ж.1 

Графік значень кожного з кластерів 
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Додаток Ж.2 

Таблиця описової статистики кластера 1 
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Додаток Ж.3 

Таблиця описової статистики кластера 2 
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Додаток Ж.4 

Таблиця середніх результатів досліджуваних  

в межах кластерів, переведених в проценти 

  Кластер 1 Кластер 2 
Шкала Повна назва шкали Середнє % Середнє % 

АД Асеpтивні дії 18,3684 61,2% 19,8065 66,0% 

ВСК Вступ в соціальний контакт 20,6579 68,9% 22,0161 73,4% 

ПСП Пошук соціальної підтримки 19,8421 66,1% 22,9677 76,6% 

ОД Обережні дії 21,6053 72,0% 19,6129 65,4% 

ІД Імпульсивні дії 18,2368 60,8% 18,0968 60,3% 

У Уникнення 19,7368 65,8% 16,5161 55,1% 

МД Маніпулятивні дії 18,4474 61,5% 16,8065 56,0% 

АСД Асоціальні дії 15,1053 50,4% 14,4032 48,0% 

АГД Агpесивні дії 19,2632 64,2% 19,6129 65,4% 

ІК Індекс конструктивності 1,1286 22,6% 1,3228 26,5% 

З Залученість 42,6053 59,2% 54,2097 75,3% 

К Контроль 41,5789 61,1% 49,6452 73,0% 

ПР Прийняття ризику 23,7632 59,4% 30,6290 76,6% 

ЖС Життєстійкість 107,9474 69,2% 134,4194 86,2% 

ПЛ Планування 4,0789 45,3% 5,4516 60,6% 

М Моделювання 4,7368 52,6% 5,9355 65,9% 

ПРГ Програмування 4,3421 48,2% 5,8226 64,7% 

ОР Оцінка результатів 5,3684 59,6% 6,7097 74,6% 

Г Гнучкість 5,1842 57,6% 6,3710 70,8% 

СМ Самостійність 6,0000 66,7% 5,7419 63,8% 

ЗРС Загальний рівень саморегуляції 29,7105 64,6% 35,9839 78,2% 

ПМ Планомірність 13,6316 48,7% 21,2581 75,9% 

Ц Ціленаправленість 27,7105 66,0% 36,8871 87,8% 

Н Настійливість 13,0000 37,1% 21,9516 62,7% 

Ф Фіксація 16,4474 47,0% 19,3065 55,2% 

СОР Самоорганізація 5,8947 28,1% 10,0806 48,0% 

ОТ Орієнтація на теперішнє 7,7895 55,6% 10,2419 73,2% 

ЗПС Загальний показник самоорганізації 84,4737 48,3% 119,6935 68,4% 
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Додаток З.1 

Результати кореляційного аналізу 

 в межах кластеру 1 
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Додаток З.2 

Результати кореляційного аналізу 

 в межах кластеру 2 
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Додаток К.1  

Таблиця результатів порівняльного аналізу кластерів  

методом t-тесту Стьюдента 
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Додаток К.2 

Таблиця значимих середніх результатів  

порівняльного аналізу кластерів  

методом t-тесту Стьюдента у процентах 

 

 
Кластер 
1 

Кластер 
2 

Шкала Повна назва шкали % % 
У Уникнення 

65,8% 55,1% 

ІК Індекс конструктивності 
22,6% 26,5% 

З Залученість 
59,2% 75,3% 

К Конструктивність 
61,1% 73,0% 

ПР Прийняття ризику 
59,4% 76,6% 

ЖС Життєстійкість 
69,2% 86,2% 

М Моделювання 
52,6% 65,9% 

ПРГ Програмування 
48,2% 64,7% 

ОР Оцінка результатів 
59,6% 74,6% 

ЗРС Загальний рівень саморегуляції 
64,6% 78,2% 

ПМ Планомірність 
48,7% 75,9% 

Ц Ціленаправленість 
66,0% 87,8% 

Н Настійливість 
37,1% 62,7% 

СОР Самоорганізація 
28,1% 48,0% 

ОТ Орієнтація на теперішнє 
55,6% 73,2% 

ЗПС Загальний показник 
самоорганізації 

48,3% 68,4% 

 

 

 


