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Друкуеться зпдно листа ММстерства Осв1ти 1 науки Укршни «Про 
проведения м!жнародних, всеукрашських конгрес1в, форушв, науково- 
практичних конференцш та семшар1в студента I молодих учених на 2016 
рис» (Лист МОН № 1/9-24 в!д 21.01.2017 року) та рнпення ВченоУ ради Со- 
щально-гумаштарного факультету (Прот. № 3 вщ 23.10.2017 р.)

Акту ал ьш проблеми психологи шноващй: теор!я та 
А 43 практика: Матер1али Всеукрахнськох науково-практичноТ 

конференци (15 вересня 2017 р.). -  Одеса: ВМВ, 2017. -  168 с.

Координацшна рада конференци
Койчева Т. I. -  проректор з науковог роботи, доктор педагог1чта 

наук, професор (голова);
Саншкова О.П. -  доктор психолог1чних наук, професор, завгдувач 

кафедри загалъног та диференщальног психологи;
Кузнецова О.В. -  кандидат психологгчнж наук, докторант кафедри 

загалъног та диференщальног психологи.

Матер1али зб1рника вщображають результата дослщжень, що здобуп 
в процес! науково-дослщно’1 роботи професорсько-викладацъким складом 
вищих иавчальних заклад!в Украши та науковцями, та вввчаютъ проблему 
психологи шноващй. У сб1рнику розглядаються теоретико-методолопчн! 
шдходи до проблеми психологи шноващй, коицепгуал ьш засади га емга- 
ричт розробки шновацшност! особистост!, и тноващйшШ потешдшл та 
технологй’ актуал1зацй ресурс!в шновацшност!.

Зб1рник рекомендовано студентам, мапстрантам, асшраоытам. та нау« 
ковцям, котр1 щкавляться означеною проблемою. Книга може бути витсо- 
ристана задля самоосв!ти та саморозвитку особистост!.

О Швденноукрашський нацюналь- 
ний иедагопчний ушверситет 1меш 
К.Д. Ушинсъкого, 2017
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кандидат психологгчних наук, 
доцент кафедри загальног психологи та психологи розвитку особистост1 

Одесъкого нацюнального утверситету тмет 1.1. Мечникова

На сучасному еташ розвитку психолопчно! науки проблема 
безпеки утвердилася в якост! самостшного напрямку дослщжень. 
Приховаш 1 явш загрози, як1 е невщ'емною складовою повсякден- 
иост! спонукають надавати протидно небезпекам, щоб зберегти 
себе 1 не бути поглинутим ними. Ефектившсть вирнлення найваж- 
лившгого для людства 1 людини завдання уникнення загроз ! про- 
тид1я ним визначае збереження \ цшсшстъ його як популяцп, бю- 
лопчно! особини, суб'екта з властивою йому здатшстю конструю- 
вати власну реальшсть.

Почуття уразливосп, яке виникае перед обличчям небезпеки, 
спонукае суб'екта вибудовувати власш системи захисту. Розумшня 
безпеки як системи заходж, спрямованих на захист вщ р1зномашт- 
них загроз пов'язано з уявленням про небезпеку, можливостями 
управлшня загрозами через власну гнучшсть та адаптивюсть, фо- 
рмуванням умть в попередженш тгузапобн'анш загрозливим ситу
ациям. Небезпека розглядаегься як наявшсть 1 д1я певних сил (фак
торов), як! е дисфункцюнальними, дестабишуючими ¡/або деструк- 
тивними по вщношенню до суб'екта. Небезпеки носять потенщй- 
ний характер 11х актуал1защя вщбуваеться за певних умов. Одна з
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I особливостей свщомост! людини полягае в тому, що вона не надае
[ ирюригетного значения небезпещ, що носить 1мов1ршсний харак

тер, Образ i репрезентацш загрози пов’язаш з почуттям страху, 
щшй вщчувае людина перед обличчям небезпеки виживання, роз
ни псу, позбавлення фундаментальних матер1альних г духовних 
цшностей.

Вщчуття захшценост!, що формуеться в залежност! вщ типу 
прихилыюст! розглядаеться нами як незалежна змшна, що впли- 
нас на загальний стан психолопчноТ безпеки поряд з напружен!с- 
¡до ситуадп та и складшстю. Стшке переживания захищеност! I 
щдоволення потреби в безпещ визначаються як психолопчна за- 
ищешетъ [1].

Псих1чна захищешеть виступае першим параметром системи 
1шутршньо1 безпеки. Другим параметром, згщно з нашими уяв- 
леннями, виступае aвтoнoмiя. Автоном1я визначаеться як досл1д- 
нпцька д1яльнють, в якш шдивщуальне «Я» знаходить шдтвер- 
дження власно1 самостшност1 \ незалежност!, дае вщчуття само- 
цгвност! [там само].

Теоретичним пщгрунтям двокомпонентно! системи внутрш- 
(П>01 безпеки висту пила концепцш прихильност1 Дж. Боулб! г його 
поашдовншав. Теор1я прихильноеп -  психологична модель, яка 
памагаеться описати динамку короткострокових \ довгострокових 
шжособистних вщносин спираючись на аспект душевного болю, 
я гай виникае внаслщок небезпеки, що загрожуе близьким або при 
розлущ з ними. Прихильшсть залежить в!д здатност! людини роз- 
нивати базову дов1ру до себе 1 значущим шшим. Пошук близькост1 
:*1 значимим дорослим в умовах загрози — це базова мета поведш- 
К0ВО1 системи прихильност1. Дж. Боулб1 вважав, що для прихиль- 
мост! характерш вiдмiннi риси: бажання бути поруч з людиною, до 
ЯК01 ми прихильш; прагнення до щег людини в пошуках емоцшно- 
го тепла, комфорту { захисту перед обличчям страху або загрози; 
прагнення дослщжувати навколишнш св1т, використовуючи цю 
дюдину в якост! вщправнох точки взаемодй; виникнення тривоги 
мри вщсутност! ще!” людини (об’екта прихильност1) [2].

Вщповщно до теори прихильност!, видишють надшну прихи- 
дьшеть, яку прийнято вважати безпечною I ненадшну* небезпечну 
прихильшсть. Розглядаеться три типи небезпечною прихильност!;
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уникаючу, тривожно -суперечливу, дезоргашзовану. При небезпеч- 
них типах прихильност1 виникають прояви когштивно-емоцшного 
дефщиту, при якому когнггивна I емоцшна шформащя ззовш 1 эсе
ре дини неадекватно переробляеться, 1 штегруеться, спотворюючи 
переживания захищеноот 1 самоцшность Небезпечна прихиль- 
шсть породжуе р1зн1 типи залежних м!жособист1сних вщыосин [3].

При надшнш безпечнш прихильност1 у внутр1шньому просто- 
р! суб'екта присутнш внутр1шнш об'ект, до якого вш може зверта- 
тися за захистом, переживаючи страх або вщчуваючи загрозу. При 
ненадшнш небезпечнш прихильност1 меж! такого внутршшього 
об'екта недиференцшоваш, тобто вш не мае самостшност1 або вщ- 
сутнщ взагаль

Ненадшна, небезпечна прихильнють характеризуется особ- 
ливими паттернами по вщношенню до об’екта прихшхьностк не- 
диференцшовашстю, чшлянням, боязюстю, агресившстю, шверсь 
ею ролей 1 часто супроводжуеться психосоматично! симптомати
кою. Перераховаш патерни описують над1йну, ненадшно- 
уникаючу, ненадшно-ам61валентну категорй прихильност13 а та- 
кож категорию неопрацьовано1 травматизацп (дезоргашзацшну).

Отже, в суб’ективному простор! психологична безпека може 
бути представлена двома аспектами -  внутрипшм 1 зовшшшм. 
Внутршнш аспект психолог1чно1 безпеки розглядаеться як стан 
комфорту або стан, лов'язаний з переживаниям амб1валентних по- 
чутпв «небезпеки -  безпеки», яю висту пають шдикаторами забез- 
печення потреби в безпещ, шдтримуються завдяки когштивно- 
емоцшнш регуляци. Цей внутршшш. аспект утворюе систему, 
представлен}^ двома компонентами -  психолопчною захшцешстю 1 
автоном!ею.
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