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інтенсивність та змістовність їх соціальних зв'язків, ціннісні орієнтації, інтереси, 
прагнення та потреби людей похилого віку. Також у нашій роботі ми звертаємо увагу 
на попередній життєвий досвід людей похилого віку, професійний /досвід, стиль життя 
до виходу па пенсію, фізичні та матеріальні можливості людей похилого віку.

Особливе місце у нашій роботі займає дослідження мотивації людей похилого 
віку до соціальної активності. Мотиваційна структура соціальної активності є 
органічною та визначальною складовою та рушійною силою для її реалізації. А 
мотиви соціальної активності — це усвідомлені причини, через які люди вступають у 
взаємодію один з одним, впливають один на одного і здійснюють різні види соціально 
значимої діяльності. У нашому дослідженні під мотивом розуміється складне 
психологічне утворення, що спонукає людину до свідомих дій і вчинкам і служить 

для них підставою.
Для вивчення складових компонентів та особливостей прояву соціальної 

активності у літніх людей було проведено емпіричне дослідження. Нами були 
виокремленні певні особистісні характеристики, риси та властивості, які впливають на 
наявність та розвиток соціальної активності даної категорії. Розгорнутий опис 
отриманих результатів будуть представлений і у наступних публікаціях.

Список використаних джерел: 1. Ковтун Н. М. До проблеми визначення поняття 
«соціальна активність» / Н. М. Ковтун // Українська полоністика. -  Випуск 11. 
Історико-філософські дослідження. -  2014. 2. Населення України. Імперативи
демографічного старіння. -  К. : ВД «АДЕФ-Україна», 2014. -  288 с.
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В сучасних дослідж ен н ях  в с т а н о в л е н о , щ о  стр е с  н а  б іо л о гіч н о м у , соц іальном у та 

психологічному р івнях є о д н и м  з ф а к т о р ів  р и зи к у  ви н и кн ен н я  та  прогресії 

онкологічної патології. Ц ей  н ега ти в н и й  в п л и в  п о я сн ю єтьс я  д ією  б іологічно  активних 

речовини, які виділяю ться при стресі т а  п р и гн іч у ю ть  ф у н к ц ію  ім ун н о ї системи, що 

сприяє швидкості п рол іф ерац ії п у х л и н н и х  кл іти н . Т ом у, важ ливою  складовою                                                                        219
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медичного лікування є уникнення надмірних фізичних та психоемоційних 
перевантажень.

Ряд авторів прийшли до висновку, що основним джерелом соціального та 
психологічного стресу у онкологічних хворих є притаманні ним особистісні риси. Так,  
К. П. Балицький та Ю. П. Шмалько вважають, що особистісні риси профілю С 
(заборона на вираження таких емоцій як гнів, тривога та печаль; розсудливість; 
дисциплінованість; намагання бути ввічливим та справляти добре враження; визнання 
авторитетів; концентрація на потребах інших людей та ігнорування власних) 
пред'являють підвищені вимоги до адаптації, активізують загально-адаптаиійний 
синдром, що завершується стадією виснаження та онкологічним захворюванням [1]. 
Р. В. Овчарова та А. Н. Великолуг виявили, що значній кількості онкологічних хворих 
притаманний внутрішньоособистісний конфлікт, який полягає в одночасному 
використанні невротичних та поведінкових каналів адаптації в умовах стресової 
ситуації, що викликає дистрес, унеможливлює адаптацію [2]. Досліджень, 
присвячених вив ченню внутрішньоособистісного конфлікту у онкогематологічних 

хворих, в доступній літературі нами не виявлені. Тому, дослідження особливостей 

внутрішньоособистісного конфлікту (неконгруентність певних структур особистості) 

серед онкогематологічних хворих представляється актуальним, оскільки, такий 
конфлікт пов’язаний з підвищеною вразливістю в буд енних життєвих ситуаціях та 

негативно впливає на лікування основного захворювання.
Мета дослідження полягає у виявленні та розкритті специфічності 

внутрішньоособистісних конфліктів серед онкогематологічних хворих. Об'єктом 

дослідження виступає особистість онкогематологічних хворих. Предметом 
дослідження -  суперечливе поєднання особистісних рис, характерне 

онкогематологічним хворим. Вибірка складалась з : основна група -  62 
онкогематологічних хворих, які знаходились на лікуванні у Київському міському 
центрі трансплантації стовбурових клітин; контрольна група -  73 практично здорових 
осіб (без онкологічної патології та психолого-психіатричних скарг). Обстежені групи 
є співставними за віком та статтю. Методологічною основою обраний типологічний 
підхід дослідження особистості та медичні  класифікації особистості.
Внутрішньоособистісний конфлікт визначений як одночасна активізація (присутність) 
активних та пасивних особистісних рис, яка руйнує можливості адаптації викликаючи 
дистрес. При виборі методів психологічного враховувалась бажання 
онкогематологічних хворих справляти соціально-бажане враження. Тому, для 
вивчення особистості використані наступні методи: структуроване інтерв'ю, 
проективні методики (метод портретних виборів Л. Сонді, метод кольорових виборів 
М. Люшера), особистісний диференціал. Наявність тривоги, емоційного стресу та                                                                              220
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труднощів адаптації визначалась та допомогою спеціально адаптованого 
опитувальника на основі шкали Корекції та A-фактору із складу ММРІ. Також, 
вивчався вплив виявлених внутрішньоособистісних конфліктів на перебіг лікування. 
Як найбільш інформативні стосовно перебігу лікування використані наступні дані: 
ефективність стимуляції кровотворних клітин-попередників (за кількістю CD34- 
позитивних клітин у периферичній крові); призначення наркотичних речовин (висока 
тяжкість перебігу пост-трансплантаційного періоду); швидкість відновлення 
кровотворення.

В дослідженні встановлено, що:
1) в онкогематологічних хворих достовірно частіше, у порівнянні з контрольною 

групою, зустрічаються наступні особистісні типи: депресивний, параноїдний та 
експансивно-шизоїдний (з основними потребами в свободі, самостійності, власній 
позиції), сензитивно-шизоїдний, обсесивно-компульсивний;

2) онкогематологічним хворим притаманні наступні психологічні особливості: 

травматично-загострена потреба в прив'язаності, високий контроль емоцій, 

поступливість. Встановлено, що міжособистісні стосунки з батьками, в минулому 

онкогематологічних хворих, були не благополучними, сповненими травматичних 
подій та переживаннями невдоволення батьками;

3) конфліктні поєднання активних та  пасивних особистісних рис зустрічаються у 

онкогематологічних хворих частіш е (у 64,9%  випадках) при порівнянні зі здоровими 

особами (у 41,7% випадках), а внутріш ньоособистісні протиріччя є більш глибокими 
порівняно зі здоровими особами;

4) онкогематологічним пацієнтам властиве чотири конфліктних поєднання 
особистісних рис, які виявляються одразу різними методами дослідження:

- конфліктне поєднання 1) потреби у власній позиції, самостійності, свободі в 
самореалізації (параноїчні або експансивно-шизоїдні особистісні риси) та 2) 
травматично-загостреної прив'язаності, депресивних особистісних рис.

- конфлікт між загостреною прив’язаністю та театрально-нарцистичними 
рисами.

- конфлікт між театрально-нарцистичними та депресивними рисами.
- Конфліктне поєднання агресивних особистісних рис та самообмеження 

пов’язаного з депресивними, обсесивними рисами та травмованою прив'язаністю.
5) однією з ознак внутрішньоособистісного конфлікту є невідповідність між 

притаманними особі базисними особистісними рисами та поточним психоемоційним 
станом.

6) наявність внутрішньоособистісного конфлікту у онкогематологічних хворих 
збільшує рівень дистресу та пов’язаний з психологічною дезадаптацію.                                                                  221
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7) присутність внутрішньоособистісного конфлікту у конкретних 
онкогематологічних хворих негативно впливає на перебіг захворювання. Так, знайдені 
зв'язки між окремими внутрішньоособистіеними конфліктами онкогематологічних 
хворих та: важкістю в процесі лікування (призначення наркотичних засобів), низькою 
ефективністю стимуляції клітин кровотворення, повільним відновленням процесу 
кровотворення після трансплантації аутологічних клітин кісткового мозку.

Отримані дані, щодо негативного впливу внутрішньоособистісних конфліктів на 
перебіг лікування у онкогематологічних хворих висувають запит на розробку 
алгоритмів психологічного супроводу пацієнтів з діагностованим конфліктом 
зважаючи на задачі кожного етапу лікування [3].
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Суспільство, в якому ми живемо сьогодні, темп розвитку виробництва, ринку 

товарів, послуг і праці відрізняються високим ступенем динамізму, невизначеності. 
Динамізм і невизначеність стають характеристиками всіх сторін нашого життя, 
проявляються на всіх рівнях -  глобальному, регіональному, соціальному, 

індивідуальному. Ці принципово нові умови висувають інші вимоги до підготовки 

фахівців на всіх рівнях професійної освіти та позначаються на показниках їх 
психологічного здоров’я.

Питаннями психологічного здоров’я, соціально-психологічної та психологічної 
готовності, готовності до праці, займалися такі вчені: І. Н. Гуревич, В. Н. Мясищев 
К. К. Платонов, Л. А. Кандибович, В. А. Крутецький, П. А. Рудик тощо. За 
К. К. Платоновим, відповідно до висунутої" ним концепції особистості, готовність                                                          222
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