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Показники дискримiнантного аналiзу свiдчать про те, що за певним рiвнем 
розвитку соцiальних здiбностей iндивiда, ми можемо передбачити його статус-
не положення у групi. Таким чином, гiпотеза пiдтвердилась.

Перспективами подальшого дослiдження можна визначити наступнi на-
прямки:

•	 Аналiз	взаємозв’язку	соцiального	статусу	iндивiда	у	групi	з	рiвнем	та	
динамiкою розвитку його соцiальних здiбностей;

•	 Аналiз	структури	групи	на	рiзних	етапах	її	формування	i	динамiки	по-
ложення членiв групи з рiзним потенцiалом соцiальних здiбностей вiдповiдно;

•	 Простежити	 вмiння	 проявляти	 	 лiдерськi	 компетенцiї	 у	 студентiв	
рiзних спецiальностей на основних етапах професiйного становлення.

Практична значимiсть даного дослiдження групової динамiки вбачаєть-
ся у можливостi використання його результатiв для покращення роботи та 
пiдвищення ефективностi взаємодiї мiж спiвробiтниками фiрм, корпорацiй 
тощо, а також вдосконалення механiзмiв управлiння персоналом.
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Особливостi жiночого негативного iндивiдуального досвiду в контекстi  
деяких особистiсних характеристик

Комплексне дослiдження негативного iндивiдуального досвiду передба-
чає, в тому числi, видiлення його умовних кiлькiсних та якiсних особливос-
тей, якi аналiзуються, зокрема, у взаємозв’язку iз певними особистiсними 
характеристиками. Так, у групу що визначають кiлькiсний аспект особли-
востей негативного iндивiдуального досвiду, можуть бути включенi ознаки 
кiлькiсної представленостi переживань особистостi, пов’язаних з негатив-
ними подiями часових вимiрiв її життєвого шляху: минулим, теперiшнiм та 
майбутнiм.

Аналiз кореляцiйних зв’язкiв змiнних дослiдження «кiлькiсть негативних 
подiй минулого», «кiлькiсть негативних подiй теперiшнього» та «кiлькiсть нега-
тивних подiй майбутнього» iз змiнними, що вiдповiдають певним особистiсним 
характеристикам, дозволив встановити наявнiсть зв’язкiв, якi змiстовно 
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розрiзняються в групах дослiджуваних чоловiчої та жiночої статi. У групi жiнок 
цi зв’язки мають наступний характер. 

Так, було виявлено, що кiлькiсть негативних подiй минулого у цiй групi позитив-
но корелює iз мiрою вираженостi копiнг-стратегiї «Уникання проблем», кiлькiстю 
негативних подiй теперiшнього та майбутнього. Також змiнна «Кiлькiсть негативних 
подiй минулого» має негативний кореляцiйний зв'язок iз емоцiйною насиченiстю 
негативних подiй минулого. Таким чином можна говорити про наявнiсть зв’язку 
кiлькостi негативних подiй минулого з негативними подiями двох iнших часових 
вимiрiв життєвого шляху дослiджуваних-жiнок. Окрiм того, схильнiсть до викорис-
тання копiнг-стратегiї «Уникання проблем» може виступати передумовою накопи-
чення досвiду переживання негативних подiй життя. Також, кiлькiсть негативних 
подiй життя у минулому може обумовлювати емоцiйну «негативнiсть» переживань, 
пов’язаних iз такими подiями, при чому збiльшення кiлькостi таких подiй, з високою 
вiрогiднiстю, означає зменшення їх емоцiйної насиченостi, i навпаки.

Кiлькiсть негативних подiй теперiшнього позитивно корелює у жiнок  
з кiлькiстю подiй майбутнього, iнтернальнiстю в сферi здоров’я та вираженiстю 
копiнг-стратегiї «Пошук соцiальної пiдтримки». Негативний кореляцiйний 
зв'язок кiлькостi негативних подiй теперiшнього виявлений у дослiджуваних 
жiночої статi щодо iнтернальностi у сферi мiжособистiсних вiдносин, загаль-
ної задоволеностi соцiальною сферою свого життя, та бiльшостi шкал методи-
ки «Смисложиттєвi орiєнтацiї», зокрема осмисленостi життя, цiлей, результа-
ту, локусу контролю «Я» та локусу контролю «Життя». Отже, можна припус-
тити, що кiлькiсть негативних подiй життя у теперiшньому у жiнок пов’язана  
з кiлькiстю таких подiй у майбутньому, а змiстовно цi подiї, в першу чергу, сто-
суються у цiй групi дослiджуваних сфери їхнього здоров’я, схильностi брати на 
себе вiдповiдальнiсть за його стан та власної неспроможностi або незадоволеностi 
результатом цiєї вiдповiдальностi. Окрiм того, жiнки якi схильнi до використан-
ня копiнг-стратегiї «Пошук соцiальної пiдтримки», скорiше за все вiдзначатимуть 
бiльшу кiлькiсть негативних подiй життя у теперiшньому. Також, можна говори-
ти про те, що негативнi подiї теперiшнього, на вiдмiну вiд негативних подiй ми-
нулого, скорiше викликають у жiнок потребу у соцiальнiй пiдтримцi. Аналiзуючи 
наявнi негативнi кореляцiйнi зв’язки кiлькостi негативних подiй теперiшнього у 
жiнок можна припустити, що iнтернальнiсть у сферi особистiсних вiдносин може 
виступати передумовою успiшностi жiнок у цiй сферi їхнього життя, i як наслiдок, 
визначати високий рiвень задоволеностi своєю соцiальною сферою життя. Та-
кож, можна припустити, що соцiальна сфера, разом iз сферою здоров’я є одними  
iз найважливiших у життi жiнок; вiдповiдно, вони схильнi звертати особливу увагу 
на будь-якi прояви неуспiшностi у цих сферах. Але, на вiдмiну вiд сфери здоров’я, 
жiнки з високою iнтернальнiстю у соцiальнiй сферi мають бiльше можливос-
тей для того, щоб бути в нiй успiшними. Окрiм того, високi показники загальної 
осмисленостi життя та окремих шкал методики «Смисложиттєвi орiєнтацiї» мо-
жуть «сприяти» зменшенню кiлькостi негативних подiй у теперiшньому.
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Кiлькiсть негативних подiй майбутнього у групi жiнок позитивно корелює з 
iнтернальнiстю в сферi здоров’я та вираженiстю копiнг-стратегiї «Уникання про-
блем». Негативний кореляцiйний зв'язок кiлькостi негативних подiй майбутнього 
виявлений у цiй групi дослiджуваних по вiдношенню до iнтернальностi в областi 
мiжособистiсних вiдносин, емоцiйної насиченостi негативних подiй минулого та 
чотирьох шкал методики «Смисложиттєвi орiєнтацiї», а саме: осмисленостi життя, 
цiлей, результату та локусу контролю «Життя». Отже, як i у випадку iз негативни-
ми подiями життя теперiшнього, змiстовно можливi негативнi подiї у майбутньому 
жiнки пов’язують iз власним здоров’ям. Схильнiсть брати на себе вiдповiдальнiсть 
за його стан може виступати передумовою збiльшення вiрогiдної кiлькостi негатив-
них подiй майбутнього щодо сфери здоров’я, у той час, як власна неспроможнiсть 
вирiшити такi проблеми може викликати потребу в їх униканнi. Iнтернальнiсть 
у сферi мiжособистiсних вiдносин допускає в групi жiнок меншу кiлькiсть нега-
тивних подiй у майбутньому. Кiлькiсть же негативних подiй життя у майбутньо-
му може обумовлювати емоцiйну «негативнiсть» переживань, пов’язаних iз таки-
ми подiями, при чому збiльшення кiлькостi таких подiй, з бiльшою вiрогiднiстю, 
буде означати зменшення їх емоцiйної насиченостi, i навпаки. Окрiм того, як i в 
ситуацiї з кiлькiстю негативних подiй теперiшнього, високi показники загальної 
осмисленостi життя та окремих шкал методики «Смисложиттєвi орiєнтацiї» мо-
жуть «сприяти» зменшенню кiлькостi негативних подiй i у майбутньому.


