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Шульте (для визначення рiвня уваги), методика Айзенка EPI (для встановлен-
ня рiвня екстраверсiї-iнтроверсiї та нейротизму), методика Нортона (для визна-
чення ступеню толерантностi до невизначеностi.

Обробка даних проводилася за допомогою кластерного аналiзу методом              
k-середнiх, за результатами якого вибiрка була подiлена на 2 пiдгрупи; пошук 
вiдмiнностей у пiдгрупах здiйснювався за допомогою T-критерiя Стьюдента.

За результатами дослiдження були встановленi значимi вiдмiнностi у гру-
пах з високим та низьким рiвнем розпiзнання ПМО у загальному коефiцiєнтi 
розпiзнання (t=9,27; р=0,00), розпiзнаннi правдивих (t=5,98; р=0,01) та не-
правдивих (t=4,82; р=0,01) висловлювань. А також у показниках уваги 
(t=1,84, р=0,05), емоцiйного iнтелекту (t=4,22, р=0,01) та iнтолерантностi до 
невизначеностi (t=2,34; р=0,05). Статистично значимих вiдмiнностей мiж група-
ми з високим i низьким рiвнем розпiзнання ПМО за показниками екстраверсiї 
та нейротизму не виявлено.

Висновок: на успiшнiсть розпiзнання ПМО впливають такi психологiчнi 
властивостi як увага (що сприяє детекцiї мiкровиразiв), соцiальний iнтелект 
(для пiдвищення можливостей розпiзнання емоцiйних станiв, характерних 
для ситуацiї ПМО) та iнтолерантнiсть до невизначеностi (що є каталiзатором 
потенцiйних можливостей особистостi для розпiзнання ПМО).
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Особливостi прояву феномена «пам’ятi — спалаху» в юнацькому вiцi

В статтi розглядаються особливостi прояву феномену «пам’ятi-спалаху»  
в юнацькому вiцi. В статтi представлений аналiз результатiв експерименталь-
ного дослiдження «спогадiв-спалахiв» у студентiв четвертого курсу. Розгля-
даються та аналiзуються спогади подiй нацiонального та iнтернацiонального 
значення. Аналiзується ступiнь залежностi утворення та зберiгання «спогадiв-
спалахiв» вiд особливостей емоцiйної сфери дослiджуваних. Зокрема, розгляда-
ється взаємозв’язок рiвня тривожностi, емпатичних здiбностей, суб’єктивного 
контролю, емоцiйної зрiлостi, типу реагування на стимули зовнiшнього середо-
вища з формуванням та якiстю вiдтворення «спогадiв-спалахiв» у юнакiв.
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Метою нашого дослiдження було виявлення особливостей «пам’ятi-
спалаху» в юнацькому вiцi. Таким чином, наше дослiдження торкалось як 
подiй нацiонального та iнтернацiонального масштабу, так i подiй  особистiсної 
значущостi. Подiї  нацiонального та iнтернацiонального масштабу були пiдiбранi 
таким чином, щоб вони включали як подiї полiтичної спрямованостi, так i подiї 
культурного життя народу.

Гiпотезою нашого експерименту було припущення, що на виникнення та 
зберiгання «спогадiв-спалахiв» впливають певнi особливостi емоцiйної сфери 
людини. Тому пiдiбранi тестовi методики були направленi на виявлення осно-
вних особливостей емоцiйної сфери дослiджуваних, таких як рiвень емпатiї, 
тривожностi, особливостi емоцiйного реагування на стимули зовнiшнього се-
редовища, емоцiйна зрiлiсть та рiвень суб’єктивного контролю. Ми припускали, 
що емоцiйно зрiлi респонденти з високим рiвнем емпатiї, суб’єктивного контро-
лю та тривожностi будуть показувати бiльшу продуктивнiсть у запам’ятовуваннi 
та вiдтвореннi «спогадiв-спалахiв», нiж решта респондентiв.

Стосовно результатiв дослiдження з виявлення «пам’ятi-спалаху» на подiї 
нацiонального та iнтернацiонального значення, можна вiдмiтити наступне: 
значущi та яскравi подiї нацiонального та iнтернацiонального значення, звiстки 
про якi людина отримала несподiвано, запам’ятовуються студентами гiрше, нiж 
подiї особистiсної значущостi.

Також отриманi експериментальнi данi показали, що якiсть формуван-
ня та вiдтворення «спогадiв-спалахiв» не залежить вiд локусу контролю 
респондентiв. Ще однiєю гiпотезою нашого дослiдження було припущення, що 
якiсть утворення та зберiгання «спогадiв-спалахiв» залежатиме вiд типу реагу-
вання респондентiв на стимули зовнiшнього середовища. Проте отриманi данi  
не пiдтвердили але й не спростували  первiсну гiпотезу. 

Якщо порiвнювати отриманi нами результати iз результатами аналогiчних 
захiдних дослiджень, то можемо вiдмiтити набагато гiрше запам’ятовування 
трагiчних подiй нацiонального значення українськими студентами, порiвняно 
iз американськими студентами. Можна вiдмiтити, що дослiдження «спогадiв-
спалахiв» в українських студентiв та у студентiв-американцiв, мають ряд спiльних 
рис. В подальшому, планується проведення подiбних дослiджень в  iнших вiкових 
групах та порiвняння результатiв цих дослiджень з уже отриманими.


