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всіх	 видах	 діяльності.	 У	 міжособистісних	 контактах	 можливі	
конфлікти	і	розриви	через	надмірні	вимоги	і	очікування	до	ото-
чуючих;	конкурентні	відносини	з	людьми	через	порівняння	себе	
з	ними,	заздрості,	ревнощів;	недолік	близьких	і	довірчих	відно-
син.	 Тобто,	 як	 ми	 можемо	 бачити,	 дане	 питання	 маловивчене	
стосовно	професійної	діяльності	офіцера	ДСНС	України,	а	також	
особистості	майбутнього	офіцера	–	курсанта	НУЦЗУ.		
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Рассматриваются особенности феномена перфекционизма в 
структуре личности будущего офицера ГСЧС Украины. Раскры-
ваются особенности перфекционизма в процессе приобретения 
профессиональной идентичности будущим офицером. 
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Розглядаються особливості девіантної поведінки та дестру-
ктивних установок у міжособистісних відносинах у осіб з різ-
ним рівнем самоізоляції. Розкривається суть поглядів зарубіж-
них та вітчизняних психологів на досліджувані феномени. Роз-
глядаються результати емпіричного дослідження за даною 
темою. 
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У	теперішній	час	дослідження	соціальної	установки	залиша-
ється	однією	з	актуальних	проблем	сучасної	психології.	У	сучас-
ному	 суспільстві	 взаємодія	 особистості,	 сім’ї	 і	 соціуму	 здійсню-
ється	 в	 умовах	 якісного	 перетворення	 суспільних	 відносин,	 які	
викликають	не	тільки	позитивні,	але	і	негативні	зміни	в	різних	
сферах	соціального	життя.	Різні	труднощі,	що	виникають	в	про-
цесі	 адаптації	 представників	 тих	 чи	 інших	 соціальних	 груп	 до	
сучасної	життєвої	ситуації,	породжують	деформацію	міжособис-
тісних	зв’язків,	роз’єднання	поколінь,	втрату	традицій.		

Самоізоляція	–	це	системна,	 інтегральна	якість	особистості,	
що	 виявляється	 в	 критичній	 життєвій	 ситуації.	 У	 вітчизняній	
літературі	 аналіз	 ізоляції,	 самотності,	 відчуженості	 стосувався	
проблеми	 психічного	 стану	 в	 екстремальних	 умовах	 (О.	А.	Куз-
нєцов,	 В.	І.	Лебедєв,	 Б.	Ф.	Ломов,	 В.	Н.	Мясищев,	 Н.	Ю.	Хрящева,	
С.	Т.	Юрскіх	 та	 ін.),	 неможливості	 знайти	 емоційний	 відгук	
(К.	А.	Абульханова-Славська,	Є.	І.	Головаха,А.	Г.	Ковальов,	І.	С.	Кон,	
Б.	Д.	Паригін	 та	 ін.).	 Д.	Перлман	 і	 Л.	Пепло	 пишуть,	 що	 один	 з	
представників	 психоаналізу	 Г.	Зілбург	 розрізняв	 самотність	 і	
відокремленість.	Самотність	він	вважав	сутністю	«нормальною»,	
що	виникає	в	результаті	відсутності	конкретного	«когось».	При-
чинами	самотності	є	такі	риси	особистості	як	нарцисизм,	манія	
величчя	 і	 ворожість,	 а	 також	 прагнення	 зберегти	 інфантильне	
почуття	 власної	 всемогутності.	 Одна	 з	 найбільш	 характерних	
рис	самотності	–	це	специфічне	відчуття	повної	заглибленості	в	
самого	себе	[1].		

Першим	фактором,	що	впливає	на	можливе	формування	орі-
єнтації	 і	 установки	 особистості	 на	 самотність	 являється	 вплив	
психологічної	 схильності	 до	 виключення	 себе	 з	 активної	 взає-
модії	 з	 тими	 чи	 іншими	 соціальними	 групами.	 Провідна	 роль	
належить	соціокультурним	факторам	–	це	вплив	сім’ї	на	ранніх	
етапах	 соціалізації	 особистості,	 активне	 спілкування	 з	 людьми,	
яким	 можна	 довіряти,	 встановлення	 з	 ними	 взаєморозуміння.	
Відсутність	 таких	 відносин	 формує	 страх	 перед	 оточуючими,	
навіть	 тими,	 що	 входять	 в	 найближче	 оточення	 і	 це	 підсилює	
природну	 схильність	 до	 самоізоляції.	 Велике	 значення	 також	
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має	 інтернетизація	процесів	комунікації.	Деструктивні	установ-
ки,	які	пов’язані	з	самоізоляцією	–	це	прояв	несвідомої	готовнос-
ті	 людини	 до	 певної	 реакції,	 дії	 чи	 вчинку.	 У	 спілкуванні	 вони	
ускладнюють	 взаєморозуміння	 і	 заважають	 побудувати	 конс-
труктивний	діалог.	 Установки	формуються	 під	впливом	 життє-
вого	досвіду,	проте	не	зводяться	тільки	до	нього,	так	як	людина	
має	можливість	вибору	в	 інтерпретації	досвіду,	а	також	можли-
вість	переглядати	та	демонтувати	 їх.	При	таких	 установках	 ви-
являється	 наявність	 відкритої	 і	 завуальованої	 жорстокості	 до	
оточуючих,	схильність	до	необґрунтованих	узагальнень	негати-
вних	фактів,	а	також	обґрунтований	негативізм	[2].		

Вихідним	 для	 розуміння	 девіантної	 поведінки	 служить	 по-
няття	 соціальної	 норми,	 яка	 розуміється	 як	 межа,	 міра	 припус-
тимого	(дозволеного	чи	обов’язкового)	в	поведінці	або	діяльно-
сті	людей,	що	забезпечує	збереження	соціальної	системи.	Соціа-
льні	 норми	 служать	 засобом	 орієнтації	 соціальної	 поведінки	
кожної	особистості	або	спільності	людей	в	певній	ситуації	і	засо-
бом	контролю	за	їх	поведінкою	з	боку	суспільства	[2].	Відхилен-
ня	від	соціальних	норм	можуть	бути:	позитивні,	які	спрямовані	
на	подолання	застарілих	норм	або	стандартів	і	пов’язані	з	соціа-
льною	 творчістю,	 що	 сприяють	 якісним	 змінам	 соціальної	 сис-
теми;	 негативні,	 що	 дезорганізують	 соціальну	 систему	 та	 при-
зводять	до	її	руйнування,	що	й	впливає	на	виникнення	девіант-
ної	поведінки	[3].		

Незважаючи	на	велику	кількість	теоретичних	джерел	з	про-
блеми	нашого	дослідження,	більшість	питань	залишаються	від-
критими.	

Метою	роботи	є	вивчення	особливостей	девіантної	поведін-
ки	та	деструктивних	установок	в	міжособистісних	відносинах	у	
осіб	 з	 різним	 рівнем	 прояву	 самоізоляції.	 Загальна	 вибірка	 до-
сліджуваних	складала	60	респондентів.	За	допомогою	«Експрес-
діагностики	 рівня	 соціальної	 ізольованості	 особистості»	 Д.	 Рас-
села	та	М.	Фергюссона	ми	розділили	респондентів	на	дві	групи:	
група	 №	1	 –	 респонденти	 з	 високо	 вираженою	 тенденцією	 до	
самотності	та	група	№	2	–	респонденти	з	низьким	рівнем	відчут-
тя	самотності.	

За	допомогою	методики	визначення	схильності	до	відхиля-
ючої	поведінки	А.	Н.	Орел,	ми	визначили,	що	рівень	вираженості	
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відчуття	 самотності	 впливає	 на	 стратегію	 поведінки	 людини	 в	
соціумі.	 Так	 у	 групі	 №	1	 переважають	 показники	 за	 шкалами	
схильності	до	агресії	та	насильства,	схильності	до	адиктивної	та	
деліквентної	 поведінки;	 а	 в	 групі	 №	2	 –	 за	 шкалою	 схильності	
контроля	 емоційних	 реакцій.	 Особи	 з	 високими	 показниками	
схильності	до	самоізоляції	характеризуються	готовністю	прояв-
ляти	агресію	по	відношенню	до	інших	людей,	це	вказує	на	схи-
льність	вирішувати	проблеми	шляхом	насильства,	тиску	та	при-
ниження	партнера.	Також	проявляється	схильність	до	низького	
соціального	 контролю,	 до	 відходу	 від	 реальності	 за	 допомогою	
зміни	свого	психічного	стану.	Крім	того,	такі	люди	більш	схильні	
орієнтуватися	на	чуттєву	сторону	життя.		

Для	визначення	характеру	міжособистісних	відносин	ми	ви-
користали	 методику	 «Визначення	 деструктивних	 установок	 в	
міжособистісних	відносинах»	В.	В.	Бойко.	У	групі	№	1	високі	по-
казники	мають	шкали	–	бурчання	та	негативний	особистий	до-
свід	спілкування	з	оточуючими.	Тобто	такі	люди	схильні	робити	
висновки	 про	 оточуючих,	 спираючись,	 в	 більшості	 випадків,	 на	
негативний	досвід	 з	минулого,	 що	 заважає	будувати	нормальні	
взаємовідносини.	 У	 групі	 №	2	 виражена	 шкала	 обґрунтованого	
негативізму	в	судженнях	про	людей.	Це	говорить	про	те,	що	такі	
особи	не	приховують	і	об’єктивно	оцінюють	деякі	типи	людей,	а	
також	окремі	сторони	в	спілкуванні.	

Таким	 чином,	 отримані	 дані	 свідчать	 про	 те,	 що	 чим	 вище	
виражена	 тенденція	 до	 самоізоляції	 особистості	 тим	 яскравіше	
виражається	схильність	до	девіантної	поведінки	та	деструктив-
них	 установок	 у	 міжособистісних	 відносинах.	 Проведене	 дослі-
дження	не	вичерпує	всіх	аспектів	проблеми,	а	передбачає	необ-
хідність	подальших	наукових	пошуків.	
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Рассматриваются особенности девиантного поведения и де-
структивных установок в межличностных отношениях у лиц 
с разным уровнем самоизоляции. Раскрывается суть взглядов 
зарубежных и отечественных психологов на исследуемые фе-
номены. Рассматриваются результаты эмпирического иссле-
дования по данной теме. 
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СПЕЦИФІКА ПРОАКТИВНОЇ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ 
ЗАСУДЖЕНИХ ЧОЛОВІКІВ 

Розкриваються особливості проактивних копінгів у засудже-
них чоловіків, які відбувають покарання першим строком. Про-
ведений порівняльний аналіз специфіки проактивних копінгів 
засуджених чоловіків показав статистичні відмінності у ви-
раженості окремих показників проактивних копінгів в групах 
засуджених першим строком та рецидивістів. 

Ключові слова:	 долаюча	 поведінка,	 проактивна	 копінг-
поведінка,	засуджені,	чоловіки,	стрес.	

Засуджені,	 які	 відбувають	 покарання	 першим,	 другим	 і	 по-
дальшими	 строками,	 проходять	 певні	 стадії	 адаптації	 до	 цієї	
середи,	та	по	різному	навчаються	пристосовуватися	та	справля-
тися	 із	 різними	 стресовими	 ситуаціями.	 Та	 в	 ході	 особистісних	
процесів,	які	настають	в	ході	відбування	покарання,	змінюється	і	
їх	відношення	до	самої	ситуації	відбуття	покарання	та	способів	
подолання	 складної	 ситуації	 в	 яку	 вони	 потрапили.	 Існує	 неве-
лика	кількість	даних	про	 їх	позитивні	психологічні	 можливості	
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