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АНОТАЦІЯ 

Проскурня А.С. Типологічні особливості перфекціонізму як детермінанти 

виникнення афективних розладів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія. – 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, 2019. 

В останні декілька років, зважаючи на стрімкі соціально-економічні зміни 

та нестабільну військово-політичну ситуацію у країні різко збільшився 

відсоток людей, що страждають депресією та тривожними розладами, а вік 

пацієнтів значно зменшився. Тривожні розлади та депресія все частіше 

діагностується у підлітковому,  ранньому та середньому молодому віці.  

Прагнення досконалості є одним з головних рушійних мотивів та 

регулятивних принципів у житті людини та суспільства. Уявлення про ідеал 

та бажання наблизитися до нього формують фундамент соціального 

світогляду та самосвідомості людини, задають вектор розвитку та вказують 

на її місце та роль у суспільстві. 

З проблемою клінічного перфекціонізму як причиною виникнення 

психопатології вчені зіткнулися відносно недавно. Зі зростанням вимог до 

особистості з боку суспільства, підвищенні конкурентної вимогливості ринку 

праці, людина ставить перед собою мету, яку не може досягнути. 

Суб’єктивне уявлення про «ідеал» не підтверджується тим реальним набором 

психологічних компетенцій властивих людині. 

Комплексне дослідження типологічних особливостей перфекціонізму як 

детермінанти виникнення афективних розладів зумовлене недостатньою 

емпіричною наповненістю цього поняття, його функціональних та 

дизфункціональних компонентів. Відсутність діагностичного інструментарію 

значно ускладнює подальше вивчення перфекціонізму, а особливо способи 

його корекції та профілактики. 
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Дисертаційна робота присвячена дослідженню диференціальних 

особливостей перфекціонізму, виділенню його функціональних та 

дисфункціональних типів, дослідження генезису та вплив на виникнення 

афективних розладів. Розроблена типологія перфекціонізму сформована на 

основі характеристик когнітивної, ціннісно-мотиваційної та афективно-

вольової сфери особистості.  

Загальної вибірки становить 278 досліджуваних. Із них 95 осіб з 

афективними розладами (F 41.1, F 33 за МКХ-10), 58 досліджуваних без 

порушень афективної сфери. А також 60 школярів – учні 6-7 х класів 

загальноосвітньої та спеціалізованої школи, віком 11-13 років та 65 студентів 

українських та американських університетів – 19-24 років. 

З метою виконання задач дослідження, було розроблено 

психодіагностичну методику для визначення типу перфекціонізму, що 

властивий людині. Психометрична процедура розробки опитувальника 

складалася з пілотажного дослідження, оцінки внутрішньої узгодженості 

запитань, визначення надійності, валідності методики, здійснено 

стандартизацію її результатів. 

У результаті дослідження виокремлено три диференціальні типи 

перфекціонізму, що розташовані на континуумі «Функціональний–

Дисфункціональний перфекціонізм». За допомогою розробленого 

опитувальника сформовано групи досліджуваних, яким властивий високий 

рівень вираження кожного типу перфекціонізму: нарцисичний, обсесивно-

компульсивний та функціональний тип. 

Нарцисичний перфекціонізм властивий пацієнтам з генералізованим 

тривожним розладом. Він характеризується прагненням відповідати 

грандіозним стандартам, нав’язаним ззовні (соціумом, вчителями, батьками), 

щоб виправдати очікування інших чи справити на них враження. 

Досліджуваним з нарцисичним перфекціонізмом властива низька 

самооцінка, високий рівень фрустрованості, непродуктивна мотивація, 

спрямована на уникнення невдач та екстернальний локус суб’єктивного 
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контролю. Досліджувані зростали у родинах, де у стосунках з батьками 

переважав ліберальний стиль виховання: стратегії автономності та 

непослідовності.  

Для нарцисичного типу перфекціонізму властиві п’ять факторів, що 

характеризують його психологічні наповненість та властивості: Фактор 1 

«Нарцисичний перфекціонізм», Фактор 2 «Зовнішній локус контролю», 

Фактор 3 «Екстернальна взаємодія», Фактор 4 «Відповідальність за власну 

діяльність» та Фактор 5 «Ставлення до власного здоров’я». 

Встановлено, що обсесивно-компульсивний тип перфекціонізму 

властивий досліджуваним з діагнозом – рекурентний депресивний розлад. 

Він відображає глибоку усвідомлену установку досягнути абсолютного 

ідеалу задля задоволення власних очікувань.  

Досліджуваним з переважанням обсесивно-компульсивного типу 

перфекціонізму властива неадекватно занижена самооцінка, підвищений 

рівень фрустрованості, яскраво виражена мотивація, спрямована на 

уникнення невдачі та інтернальний локус контролю. Переважаючим стилем 

виховання у батьківській сім`ї досліджуваних був директивний спосіб 

взаємодії. 

Для обсесивно-компульсивного типу було виділено чотири фактори, що 

поєднують у собі окремі характеристики, розкривають конкретні властивості 

перфекціонізму, як багаторівневого явища: Фактор 1 «Загальна 

інтернальність», Фактор 2 «Обсесивно-компульсивний перфекціонізм», 

Фактор 3 «Фрустрація», Фактор 4 «Уникнення невдачі». 

Функціональний тип перфекціонізму властивий досліджуваним без 

діагностованих психопатологій. Даний тип являється функціональною 

формою вираження перфекціонізму. Він є адаптивною характеристикою 

особистості, що проявляється у конструктивному прагненні успіху.  

Досліджуваним з функціональним перфекціонізмом властива висока 

адекватна самооцінка, низький рівень переживання фрустрації, позитивна 
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мотивація, спрямована на досягнення успіху та інтернальний локус 

контролю, у батьківській родині переважав демократичний стиль виховання. 

При аналізі функціонального перфекціонізму виділено три значимі 

фактори: Фактор 1 «Інтернальна орієнтація», Фактор 2 «Функціональний 

перфекціонізм», Фактор 3 «Мотивація діяльності». 

На основі результатів факторного аналізу нами розроблена відкрита 

типологія перфекціонізму. Визначено основні психологічні якості, що 

входять до структури кожного з трьох виділених типів. Особистісні профілі 

досліджуваних розкривають окремі компоненти у структурі перфекціонізму 

як багатофакторного явища.  

У ході подальшого емпіричного дослідження, нами розроблено модель 

генезису перфекціонізму, що розкриває основні джерела його виникнення: 

сім`я – як первинний інститут соціалізації дитини, освітні заклади (школи та 

університети) як установи, вторинної соціалізації особистості.  

За допомогою множинного регресійного аналізу встановлено, що на 

виникнення обсесивно-компульсивного типу перфекціонізму впливає 

директивний стиль виховання. Індиферентний стиль виховання: стратегія 

автономності та непослідовності у вихованні - детермінує появу 

перфекціоністських установок нарцисичного типу.  

За допомогою множинного регресійного аналізу було встановлено значимі 

причинно-наслідкові зв’язки між переважаючим стилем виховання у 

батьківській родині та формування певного типу перфекціонізму. Кожен з 

виділених типів належить до дисфункціональної форми перфекціонізму та 

має в собі невротичні якості. Деструктивний перфекціонізм виникає саме на 

початкових стадіях соціалізації дитини і родина вважається основним 

джерелом формування перфекціоністських установок та прагнень. 

При аналізі джерел виникнення перфекціонізму на етапі вторинної 

соціалізації особистості, встановлено, що учні, які навчаються у звичайних 

загальноосвітніх школах мають яскраво виражений нарцисичний тип 

перфекціонізму, що підкріплюється інтенсивним переживанням шкільної 
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тривожності. Діти зі спеціалізованої вальдорфської школи «Софія» 

демонструють функціональний перфекціонізм та оптимальний рівень 

шкільної тривожності.  

Виявлено, що дисфункціональний перфекціонізм властивий виключно 

учням, які навчаються у межах традиційної системи освіти. Тому, однією з 

важливих детермінант формування перфекціонізму виступає освітня 

програма, за якою відбувається навчання: її цінності, вимоги та правила.  

Студенти ВНЗ України демонструють нарцисичний тип перфекціонізму, 

що та високий рівень реактивної та особистісної тривожності. Студентам 

американських університетів властивий функціональний перфекціонізм та 

оптимальний рівень особистісної та ситуативної тривожності. 

Таким чином, на вторинному етапі соціалізації особистості, одним з 

джерел виникнення дисфункціонального перфекціонізму може виступати 

система вищої освіти в Україні.  

Згідно розробленої нами моделі генезису, перфекціонізм, що сформувався 

на ранніх етапах становлення особистості у майбутньому може призвести до 

виникнення тривожних розладів та депресії. 

У ході множинного регресійного аналізу доведено, що перфекціонізм 

являється детермінантою виникнення афективних розладів різної складності. 

Так, нарцисичний тип детермінує рівень особистісної тривожності у 

пацієнтів з генералізованим тривожним розладом. Обсесивно-компульсивний 

тип перфекціонізму впливає на виникнення депресії у пацієнтів з 

рекурентним депресивним розладом.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в у тому, що вперше 

запропоновано якісно нову методологічну модель диференціально-

типологічної структури перфекціонізму. Розроблено психодіагностичну 

методику для визначення переважаючих типів перфекціонізму, що 

знаходяться на континуумі «Дисфункціональний-Функціональний» 

перфекціонізм: нарцисичний, обсесивно-компульсивний та функціональний 

тип.  
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Створено відкриту типологію перфекціонізму, що співвідносить кожен 

тип перфекціонізму з відповідними індивідуально-психологічними якостями, 

поведінковими патернами, що властиві людині з перфекціоністськими 

установками різного спрямування. Типологія сформована на основі 

характеристик когнітивної, ціннісно-мотиваційної та афективно-вольової 

сфери особистості.  

Перфекціонізм розглядається нами як багатофакторна структура, що 

враховує і джерело походження і функціональну наповненість і 

мотиваційний компонент. Розроблено модель генезису перфекціонізму, що 

дає змогу встановити головні джерела виникнення перфекціоністських 

установок та невротичних рис особистості на різних етапах її соціалізації. 

Практичне значення дослідження зумовлене тим, що для викладених у 

роботі положень, висновків та рекомендацій характерне прикладне 

застосування та їх активне використання при розробленні тренінгових 

програм, а також методичного забезпечення практичних психологів України. 

Розроблено опитувальник для діагностики типології перфекціонізму, 

спираючись на структуру багатофакторної моделі даного феномену. За 

допомогою опитувальника стало можливо виділити диференціальні типи на 

континуумі «Функціональний–Дисфункціональний» перфекціонізм: 

нарцисичний тип, обсесивно-компульсивний та функціональний тип 

перфекціонізму.  

Методика являється статистично надійною, валідною та відповідає усім 

психометричним вимогам якісного психодіагностичного інструментарію. 

Вчасна та якісна діагностика дозволить попередити розвиток 

дисфункціонального перфекціонізму, що може бути причиною афективних 

розладів. 

Розроблено загальні практичні рекомендації просвітницького характеру 

для батьків, вчителів, клінічних, шкільних психологів та психотерапевтів по 

проведенню діагностики та корекції патологічного перфекціонізму.  
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Матеріали дослідження також можуть бути використані у процесі 

підготовки та викладання навчальних курсів «Клінічна психологія», 

«Патопсихологія», «Психодіагностика». 

Ключові слова: перфекціонізм, афективні розлади, типологічна структура 

перфекціонізму, нарцисичний тип, обсесивно-компульсивний тип, 

функціональний тип, генезис перфекціонізму. 

 

SUMMARY 

Proskurnia A. S. Typological features of perfectionism as determinants of 

affective disorders. - Manuscript. 

Dissertation for the Candidate degree in Psychological Sciences (Philosophy 

doctor ), specialty 19.00.04 - medical psychology. – G.S. Kostiuk Institute of 

Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, 

2019. 

In the last few years, due to the rapid socio-economic changes and the unstable 

military-political situation in the country, the percentage of people suffering from 

depression and anxiety disorders has sharply increased. Anxiety disorders and 

depression are increasingly diagnosed in adolescent, early and middle-aged young 

adults. 

The pursuit of excellence is one of the main driving motives and regulatory 

principles in the human life and society. The idea about being perfect and the 

desire to get closer to it form the foundation of a person's social outlook and self-

awareness, set a vector of development and points to it’s place and role in society. 

With a problem of clinical perfectionism as the cause of psychopathology, 

scientists have encountered recently. With the growing demands to the individual 

as a part of society and increasing the competitive demands of the labor market, a 

person sets a goal that cannot achieve. Subjective idea about "ideal" is not 

confirmed by the real set of psychological competences which person has. 

Comprehensive study of typological features of perfectionism as determinants 

of affective disorders abused by insufficient empirical fullness of this concept, its 



9 
 

functional and dysfunctional components. The lack of diagnostic tools greatly 

complicates the further study of perfectionism, and especially the ways of its 

correction and prevention. 

The dissertation is devoted to the study of the differential features of 

perfectionism, the allocation of its functional and dysfunctional types, the study of 

genesis and the impact on the emergence of affective disorders. The developed 

typology of perfectionism is formed on the basis of characteristics of the cognitive, 

value-motivational and affective-volition sphere of personality. 

The total amount of respondents consists of 278 people, among them: 95 - 

people with affective disorders (F 41.1, F 33 according to ICD-10); 58 - people 

without violations of the affective sphere; 60 – pupils of 6-7 classes of general and 

specialized schools (11-13 years old); 65 - students of Ukrainian and American 

universities (19-24 years old). 

In order to fulfill the research objectives, a psycho diagnostic test was 

developed to determine the type of perfectionism. The psychometric procedure for 

developing a questionnaire consisted of a pilot study, an assessment of internal 

consistency of questions, determination of reliability, validity of the methodology, 

and standardization of its results. 

As a result of the study, three differential types of perfectionism are located on 

the continuum "Functional - Dysfunctional Perfectionism". With the help of the 

developed questionnaire, the groups of the subjects, who characterized by the high 

level of expression of each type of perfectionism: narcissistic, obsessive-

compulsive and functional type were formed. 

Narcissistic perfectionism is characteristic for patients with generalized anxiety 

disorder. It is characterized by the desire to meet the grand standards imposed from 

the outside (society, teachers and parents) to meet the expectations of others or to 

impress them. 

The narcissistic perfectionism is characterized by low self-esteem, high level of 

frustration, unproductive motivation, aimed at avoidance of failures and external 

locus of subjective control. Investigators grew up in families where the liberal 
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education style prevailed in relationships with parents: strategies of autonomy and 

inconsistency. 

For narcissistic type of perfectionism, there are five factors that characterize its 

psychological completeness and properties: Factor 1 – «Narcissistic 

perfectionism», Factor 2 – «External locus control», Factor 3 – «External 

interaction», Factor 4 – «Responsibility for own activities» and Factor 5 – 

«Attitude towards own health». 

It has been established that obsessive-compulsive type of perfectionism is 

characteristic of patients with a diagnosis - recurrent depressive disorder. It reflects 

a deep, conscious installation to achieve an absolute ideal to meet own 

expectations. 

Respondents with predominance of obsessive-compulsive type of perfectionism 

have inadequately low self-esteem, elevated level of frustration, pronounced 

motivation aimed at avoiding failure and internal locus of control. The 

predominant style of parenting in the parents' family was the policy method of 

interaction. 

For the obsessive-compulsive type, four factors have been identified that 

combine individual characteristics, reveal the specific properties of perfectionism 

as a multi-level phenomenon: Factor 1 – «General internality», Factor 2 – 

«Obsessive-compulsive perfectionism», Factor 3 – «Frustration», Factor 4 – 

«Avoiding failure». 

Functional type of perfectionism is characteristic of respondents without 

diagnosed psychopathology. This type is a functional form of perfectionism’s 

expression. It is adaptive characteristic of personality, which shows itself in the 

constructive pursuit of success. 

Respondents with functional perfectionism characterized by adequate self-

esteem, low level of frustration experience, positive motivation aimed at achieving 

success, internal control locus, democratic style of education prevailed in the 

father's family. 
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In the analysis of functional perfectionism, three significant factors have been 

identified: Factor 1 – «Internal orientation», Factor 2 – «Functional 

perfectionism», Factor 3 – «Motivation on activity». 

Based on the results of factor analysis, we have developed an open typology of 

perfectionism. The basic psychological qualities that are included in the structure 

of each of the three selected types are determined. The personal profiles of the 

subjects reveal components in the structure of perfectionism as a multifactor 

phenomenon. 

In the course of a further empirical study, we have developed a model of the 

genesis of perfectionism, which reveals the main sources of its emergence: the 

family as the primary institution of socialization of the child, educational 

institutions (schools and universities), secondary socialization of the individual. 

It has been established that the emergence of the obsessive-compulsive type of 

perfectionism is influenced by the policy style of upbringing with the help of 

multiple regression analysis. Indifferent upbringing style: strategy of autonomy 

and inconsistency in upbringing – determines perfectionistic units of the 

narcissistic type. 

Through multiple regression analysis, significant causal relationships were 

identified between the prevailing parenting style and the formation of a certain 

type of perfectionism. Each of the selected types belongs to the dysfunctional form 

of perfectionism and has its neurotic qualities. Destructive perfectionism arises 

precisely at the initial stages of socialization of the child and the family is 

considered the main source of formation of perfectionist settings and aspirations. 

In the analysis of the sources of perfectionism at the stage of secondary 

socialization of the individual, it has been established that pupils who study in 

regular secondary schools have a pronounced narcissistic type of perfectionism, 

which is supported by the intense experience of school anxiety. Children from the 

specialized Waldorf School "Sofia" demonstrate functional perfectionism and 

optimal level of school anxiety. 
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It was found that dysfunctional perfectionism is unique to pupils who are 

studying within the traditional educational system. Therefore, one of the important 

determinants of the formation of perfectionism is the educational program, on 

which the learning takes place: its values, requirements and rules. 

Students of Ukrainian universities show narcissistic type of perfectionism, 

which is a high level of reactive and personal anxiety. Students of American 

universities have functional perfectionism and an optimal level of personal and 

situational anxiety. 

The system of higher education in Ukraine can be one of the sources of 

dysfunctional perfectionism at the secondary stage of socialization of the 

individual. 

According to our model, perfectionism, what was formed in the early stages of 

personality development can lead to anxiety disorders and depression in the future,. 

In the course of multiple regression analysis, it has been proved that 

perfectionism is the determinant of the occurrence of affective disorders of varying 

complexity. Thus, narcissistic type determines the level of personal anxiety in 

patients with generalized anxiety disorder. The obsessive-compulsive type of 

perfectionism affects the emergence of depression in patients with recurrent 

depressive disorder. 

The scientific novelty of the obtained results is that for the first time a 

qualitatively new methodological model of the differential-typological structure of 

perfectionism was proposed. The psycho diagnostic test for determining the 

prevailing types of perfectionism, which are located on the continuum 

"Dysfunctional-Functional" (perfectionism: narcissistic, obsessive-compulsive and 

functional type) was developed. Open typology of perfectionism, which correlates 

each type of perfectionism with the corresponding individual-psychological 

qualities, behavioral patterns inherent in a person with perfectionist installations of 

different directions was created. The typology was formed on the basis of 

characteristics of the cognitive, value-motivational and affective-volitional sphere 

of personality.  
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Perfectionism is considered as a multi-factor structure, which takes into account 

both: source of origin and motivational components. A model of the genesis of 

perfectionism was developed, which makes possible to identify the main sources of 

perfectionist setting and neurotic personality traits at different stages of its 

socialization. 

Practical importance of the research is caused by the fact that set of practical 

recommendations are  proposed, that are applicable for development of training 

programs; created test contributes to methodical provision of practical 

psychologists of Ukraine. The questionnaire for the diagnostics of the typology of 

perfectionism has been developed, based on the structure of the multifactorial 

model of this phenomenon. Using the questionnaire, it was possible to identify the 

differential types in the "Functional-Dysfunctional" continuum of perfectionism: 

narcissistic type, obsessive-compulsive and functional type of perfectionism.  

The test is statistically reliable, valid and meets all psychometric requirements 

of qualitative psycho diagnostic tools. Timely and qualitative diagnostics will 

prevent the development of dysfunctional perfectionism, which may be the cause 

of affective disorders. 

General practical recommendations for parents, teachers, clinical, school 

psychologists and psychotherapists on the diagnostic and correction of 

pathological perfectionism are developed. Materials of research can also be used in 

the process of preparation and teaching of courses "Clinical Psychology", "Path 

psychology", "Psychodiagnostics". 

Keywords: perfectionism, affective disorders, typological structure of 

perfectionism, narcissistic type, obsessive-compulsive type, functional type, 

genesis of perfectionism. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Проблема збільшення афективних розладів є 

гострою та актуальною для сучасної психологічної науки. За прогнозами 

Світової організації охорони здоров’я до 2020 року депресія стане другою, 

після серцево-судинних захворювань, причиною смертності людей у всьому 

світі (R. Desjarlais, L. Eisenberg, 2010). В останні декілька років, зважаючи на 

стрімкі соціально-економічні зміни та нестабільну військово-політичну 

ситуацію у країні різко збільшився відсоток людей, що страждають 

депресією та тривожними розладами.  

Причинами виникнення даного захворювання є як внутрішні (генетична 

схильність, хронічні соматичні захворювання, патології ЦНС) так і зовнішні 

(психотравмуючі події, стресові ситуації, міжособистісні та 

внутрішньоособистісні конфлікти) фактори (E. Paykel, 1998, R. Kessler, 2008). 

Саме екзогенні детермінанти виникнення депресивних та тривожних розладів 

потребують детального вивчення та розробки інструментів їх діагностики та 

корекції у рамках психологічного знання.  

Прагнення досконалості є одним з головних рушійних мотивів та 

регулятивних принципів у житті людини та суспільства. Уявлення про ідеал 

та бажання наблизитися до нього формують фундамент соціального 

світогляду та самосвідомості людини, задають вектор розвитку та вказують 

на її місце та роль у суспільстві. 

З проблемою клінічного перфекціонізму як причиною виникнення 

психопатології вчені зіткнулися відносно недавно. Зі зростанням вимог до 

особистості з боку суспільства, підвищенні конкурентної вимогливості ринку 

праці, людина ставить перед собою мету, яку не може досягнути (А.Б. 

Холмогорова, Н.Г. Гаранян, 2006). Суб’єктивне уявлення про «ідеал» не 

підтверджується тим реальним набором психологічних компетенцій 

властивих людині. 

Дослідженням перфекціонізму, його видів, причин виникнення та методів 

попередження займалися як вітчизняні, так і зарубіжні психологи. До 
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основних напрямів дослідження перфекціонізму належать: вивчення 

психологічної структури перфекціонізму (J. Ashby, D. Burns, G. Flett, R. Frost, 

R. Gilman, R. Heinberg, P. Hewitt, M. Hollender, W. Missildine, K. Rice, R. 

Slaney, Н.Г. Гаранян, Т.Ю. Юдеєва, Є.П. Ільїн); розробка та адаптація методів 

діагностики перфекціонізму (J. Ashby, A. Beck, D. Burns, G. Flett, P. Hewitt, D. 

Johnsjn, P. Slade, K. Rice, P. Slanay, І.І. Грачова, B.A. Ясная); дослідження 

зв’язку перфекціонізму з невротичними порушеннями та психопатологіями 

(C. Anderson, А. Beck, S. Blatt, G. Flett, R. Frost, M. Elliot, D. Hamachek, P. 

Hewitt, С. Holt, J. Mattia, M. Parker, D. Quinlan, E. Shevron, Н.Г. Гаранян, А.Б. 

Холмогорова); корекція перфекціонізму (S. Broday, D. Burns, A. Harder, P. 

Hewitt, К. Fergson, G. Flett, A. Forbes, F. Frost, M. Gardiner, H. Kearn, M. King, 

A. Martin, R. Shafran). 

У психологічній науці найбільш дискусійним являється питання про 

структуру перфекціонізму. На початкових етапах феноменологічних 

досліджень перфекціонізм розглядався як одновимірний конструкт, що 

включає єдиний параметр - прагнення людини встановлювати надмірно 

високі стандарти (M.Hollender, 1965; W.Missildine, 1963). Наразі 

перфекціонізм визначається як багатовимірний конструкт, що разом з 

високими стандартами, включає у себе ряд індивідуально-психологічних 

параметрів (P. Hewitt, G. Flett, 1999; R. Frost, R. Heinberg, C. Holt, 1997). 

Сучасні дослідження перфекціонізму, що проведені на клінічних вибірка 

представлені двома роботами, діагностика пацієнтів з обсесивно-

компульсивним розладом та депресіями (В.А.Ясная, С.Н.Еніколопов, 2005; 

Л.А.Островська, 2006). 

Необхідність дослідження деструктивного впливу перфекціонізму на 

афективну сферу яскраво пояснюється тим, що у сучасній освіті активно 

запроваджується програма конкурентного навчання, яка як показує досвід, 

формує у людині комплекс неповноцінності, або сприяє засвоєнню фіктивної 

ролі особистісної значимості.  
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При вихованні дітей робиться значний акцент на виключній неповторності 

кожної особистості. В Україні значного поширення у навчальних закладах 

набувають нові педагогічні течії, такі як «Вальдорфська педагогіка» та 

«методика Монтессорі». В учнів культивується стійке почуття унікальності, 

яке з часом не знаходить об’єктивного вираження та підтвердження в 

соціумі, що стає однією з головних причин виникнення невротичних 

розладів. 

У загальноосвітніх школах головний акцент робиться на об’єктивних 

показниках успішності: підсумкові оцінки, призові місця на олімпіадах, 

високі бали за зовнішнє незалежне оцінювання. Важливі не отримані знання 

чи їх суб’єктивна цінність для учнів, а досягнення нав’язаних стандартів у 

навчанні, що у майбутньому стануть запорукою успішного життя. 

Засоби масової комунікації, також пропагують культ ідеалу у кар’єрі, 

зовнішньому вигляді, навчанні, що формує у людини прагнення у досягненні 

найбільших звершень. У соціальних мережах молодь щодня зіштовхується з 

фотографіями красивих успішних та відомих ровесників, якими 

захоплюються, наслідують та прагнуть наблизити своє життя до такого 

бажаного «ідеалу». Нездатність відповідати власним високим стандартам чи 

задовольняти очікування, що висукаються близьким оточення та соціумом 

може призводити до появи психологічних проблеми, невротичних 

переживань та психопатологічної симптоматики. 

Перфекціонізм частіше зустрічається у країнах з ринковою економікою та 

економікою перехідного типу, де велика конкуренція. Особливої 

актуальності вивчення феномену перфекціонізм набуває у зв’язку зі 

зменшенням ролі морально-етичних цінностей в епоху постмодернізму, з 

властивим їй зловживанням сучасними технологіями у задоволенні 

суспільних потреб, з хаотичною та надзвичайно мінливою системою 

соціальних норм та правил.  

Головною проблемою сучасник досліджень перфекціонізму виступає 

недостатня теоретична та емпірична наповненість цього поняття, його 
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функціональних та дизфункціональних компонентів. Відсутність 

діагностичного інструментарію значно ускладнює подальше вивчення 

перфекціонізму, а особливо способи його корекції та профілактики. 

Актуальність теми зумовлена як окресленим колом питань, так і 

необхідністю пошуку нових дослідницьких підходів, які доповнили б 

традиційну психологічну методологію. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження пов’язане з науковими розробками, що 

проводяться на кафедрі психодіагностики та клінічної психології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за темою «Розвиток 

цілісної особистості у контексті соціальних змін: соціальні, психологічні та 

педагогічні аспекти» (державний реєстраційний номер 0114U003481). 

Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради 

факультету психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 6 від 24 грудня 2014 року). Уточнену редакцію теми 

затверджено на засіданні Вченої ради факультету психології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 20 

листопада 2017 року). 

Об'єкт дослідження: перфекціонізм як індивідуально-психологічна 

властивість особистості. 

Предмет дослідження: типологічні особливості перфекціонізму як 

детермінанти виникнення афективних розладів. 

Мета дослідження: визначити диференціальні особливості структури 

перфекціонізму, побудувати його відкриту типологію, дослідити генезу цього 

явища та вплив на виникнення афективних розладів. 

Відповідно до визначеної мети було сформульовано завдання 

дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз вітчизняних та зарубіжних концепцій 

розуміння перфекціонізму, його функцій, структури та джерел виникнення.  
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2. Розробити опитувальник для діагностики диференціальних 

особливостей перфекціонізму. 

3. Провести емпіричне дослідження структури перфекціонізму, розробити 

його відкриту типологію як багатофакторного явища.  

4. Виявити генезу перфекціонізму та його вплив на виникнення тривожно-

депресивних розладів особистості. 

5. Розробити корекційну програму дисфункціональних типів 

перфекціонізму.  

Теоретичну та методологічну основу дослідження складають: 

теоретичні постулати дослідження перфекціонізму як психологічного 

феномену (D. Burns, D. Hamachek, M.Hollender, Н.Г. Гаранян, А.Б. 

Холмогорова, К. Хорні), уявлення про його структуру, функції та джерела 

виникнення (D. Burns, G. Flett, R. Frost, R. Gilman, R. Heinberg, P. Hewitt, M. 

Hollender, Н.Г. Гаранян, Т.Ю. Юдеєва, Є.П. Ільїн), окремі теоретичні та 

емпіричні положення про зв'язок перфекціонізму з афективними розладами 

(А. Beck, S. Blatt, G. Flett, R. Frost, M. Elliot, D. Hamachek, P. Hewitt, С. Holt, 

Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова, В. Ясная, Л. Островська), прикладі методик 

діагностики та корекції перфекціонізму (D. Burns, P. Hewitt, К. Fergson, G. 

Flett, F. Frost, R. Shafran, І. Грачова), а також методологічні принципи 

психодіагностики (Л.Ф. Бурлачук, П. Кляйн). 

Методи дослідження. Завдання дисертаційної роботи зумовили вибір 

методів та методик, орієнтованих на комплексний характер дослідження: 1) 

теоретичні: систематизація наукового матеріалу; теоретичний аналіз 

літературних джерел на основі принципів історичної реконструкції та 

системного підходу; теоретичне моделювання; порівняння та узагальнення 

теоретичного та емпіричного матеріалу; 2) емпіричні: у процесі дослідження 

було використано такі стандартизовані психодіагностичні методики: 

опитувальник «Типи перфекціонізму» авторська методика; «Експрес 

діагностика рівня соціальної фрустрованості» Л.І.Вассермана в модифікації 

В.В.Бойко; опитувальник для визначення переважаючої мотивації успіху або 
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уникнення невдачі (МУН) А.А. Реана; методика «Дослідження рівня 

суб'єктивного контролю» Дж. Роттера; методикою Дембо-Рубінштейн для 

дослідження самооцінки в модифікації П.В. Яньшина, опитувальник ADOR 

«Підлітки про батьків», методика діагностики рівня шкільної тривожності Б. 

Філліпса, «Шкала реактивної та особистісної тривожності» Ч. Спілбергера, 

Ю. Ханіна, «Шкала депресії» А. Бека; 3) методи описової та математичної 

статистики: Т-критерій Стьюдента для незалежних груп, факторний аналіз, 

множинний регресійний аналіз, розрахунок середніх величин, процентного 

співвідношення, стандартних відхилень. Для математико-статистичної 

обробки використовувався програмний пакет даних SPSS 17 та Excel для 

Windows. 

Емпірична база дослідження. Дослідницька робота проводилася 

впродовж 2014-2017 рр. Загальна вибірка становить 278 досліджуваних. Із 

них 95 осіб з афективними розладами (F 41.1, F 33 за МКХ-10), 58 

досліджуваних без порушень афективної сфери. А також 60 школярів – учні 

6-7 х класів загальноосвітньої та спеціалізованої школи, віком 11-13 років та 

65 студентів українських та американських університетів – 19-24 років. 

Надійність результатів дослідження забезпечувалася: а) методологічним 

обґрунтуванням вихідних теоретичних положень; б) цілісною організацією та 

тривалістю дослідження; в) використанням взаємодоповнюючих 

психодіагностичних методів, що відповідають меті та завданням 

дослідження; г) репрезентативністю вибірки; д) поєднанням математично-

статистичних методі обробки емпіричних даних із їх якісним психологічним 

аналізом. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше: 

- Запропоновано якісно нову методологічну модель диференціально-

типологічної структури перфекціонізму. 

- Розроблено психодіагностичну методику для визначення 

переважаючих типів перфекціонізму, що знаходяться на континуумі 
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«Дисфункціональний-Функціональний» перфекціонізм: нарцисичний, 

обсесивно-компульсивний та функціональний тип. 

- Створено відкриту типологію перфекціонізму, що співвідносить кожен 

тип перфекціонізму з відповідними індивідуально-психологічними 

якостями, поведінковими патернами, що властиві людині з 

перфекціоністськими установками різного спрямування. Типологія 

сформована на основі характеристик когнітивної, ціннісно-

мотиваційної та афективно-вольової сфери особистості.  

- Перфекціонізм розглядається нами як багатофакторна структура, що 

враховує і джерело походження і функціональну наповненість і 

мотиваційний компонент.  

- Розроблено модель генезису перфекціонізму, що дає змогу встановити 

головні джерела виникнення перфекціоністських установок та 

невротичних рис особистості на різних етапах її соціалізації. 

Дістало подальший розвиток дослідження факторів, що визначають 

типологічну структуру перфекціонізму та джерел виникнення 

перфекціонізму. На основі цього було створено ряд просвітницьких 

рекомендацій щодо діагностики та корекції дисфункціонального 

перфекціонізму. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження зумовлене тим, 

що для викладених у роботі положень, висновків та рекомендацій характерне 

прикладне застосування та їх активне використання при розробленні 

тренінгових програм, а також методичного забезпечення практичних 

психологів України. Розроблено опитувальник для діагностики типології 

перфекціонізму, спираючись на структуру багатофакторної моделі даного 

феномену. За допомогою опитувальника стало можливо виділити 

диференціальні типи на континуумі «Функціональний–Дисфункціональний» 

перфекціонізм: нарцисичний тип, обсесивно-компульсивний та 

функціональний тип перфекціонізму. Методика являється статистично 

надійною, валідною та відповідає усім психометричним вимогам якісного 
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психодіагностичного інструментарію. Вчасна та якісна діагностика дозволить 

попередити розвиток дисфункціонального перфекціонізму, що може бути 

причиною афективних розладів. 

Розроблено загальні практичні рекомендації просвітницького характеру 

для батьків, вчителів, клінічних, шкільних психологів та психотерапевтів по 

проведенню діагностики та корекції патологічного перфекціонізму. 

Матеріали дослідження також можуть бути використані у процесі підготовки 

та викладання навчальних курсів «Клінічна психологія», «Патопсихологія», 

«Психодіагностика». 

Результати дослідження впроваджено у практику роботи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 016/259 від 

13.12.2017); до навчального курсу, що забезпечується на базі громадської 

організації «Асоціація психологів України» (довідка № 08/112 від 

14.06.2017); у просвітницько-профілактичну роботу відділу кадрів 

Кобеляцької філії ПАТ Полтаваобленерго (довідка № 13/078 від 14.12. 2017), 

ТОВ «Intellecteu» (довідка № 04/16 від 28.11.2017); ПП «Український 

інститут консультативної психології та психотерапії» (довідка № 07/16 від 

30. 11.2017). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею. Автором самостійно здійснено аналіз вітчизняної та 

зарубіжної літератури, визначено методичні та теоретичні принципи 

проведення емпіричного дослідження. Дисертантом самостійно проведено 

діагностику, обробку аналіз та інтерпретацію отриманих результатів, а також 

сформульовано висновки та розроблено практичні рекомендації щодо 

діагностики та корекції дисфункціональних форм перфекціонізму. 

Результати дослідження автор висвітлив у розділах дисертаційної роботи та 

наукових публікаціях. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження було представлено на всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних конференціях: ХХІІ Международная научная конференция 
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студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов - 2015» (13 -17 квітня 

2015, м. Москва ); Международная научная конференция «Ананьевские чтения 

– 2015: Фундаментальные проблемы психологии» (20-22 жовтня 2015, м. Санкт 

- Петербург); ХХІІІ Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов - 2016» (11 -15 квітня 2016, м. 

Москва); Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди святкування 

50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка та Дня психолога «Психологічна освіта в 

Україні: традиції, сучасність та перспективи» (21-22 квітня 2017, м. Київ); 

Міжнародна науково-практичнА конференція «Пріоритетні наукові напрямки 

педагогіки і психології: від теорії до практики» ( 2017, м. Харків). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 10 наукових праць 

– 7 наукових статей: з них 4 надруковано у фахових наукових виданнях, 

рекомендованих МОН України, 1 наукова стаття – у фаховому виданні 

України, що входять до міжнародних наукометричних баз та 5 тез доповідей 

на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура роботи: основний зміст дисертаційного дослідження подано 

на 170 сторінках друкованого тексту, повний обсяг роботи налічує 210 

сторінок. Дисертація складається з анотацій українською та англійською 

мовами, змісту, вступу, трьох розділів, аналізу і узагальнення отриманих 

результатів, списку використаних джерел та додатків. Робота містить 15 

таблиць та 12 рисунків, бібліографічний список містить 180 джерел, з них 73 

іноземними мовами. 
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РОЗДІЛ..1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ 

ЯК ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ АФЕКТИВНИХ РОЗЛАДІВ 

 

У першому розділі представлено основні підходи вітчизняних та 

зарубіжних учених до вивчення перфекціонізму як категорії психологічного 

знання; проаналізовано емпіричні дослідження перфекціонізму у клінічній 

психології та психіатрії; зазначено специфіку діагностики перфекціонізму та 

основних джерел його виникнення; розглянуто існуючі теорії та підходи, що 

визначають перфекціонізм як фактор патогенезу психічних розладів. 

 

1.1. Теоретичні постулати дослідження перфекціонізму як 

психологічного феномену 

Слово «перфекціонізм» європейські мови запозичили з латинської: 

perfectus - «абсолютна досконалість». З точки зору релігійних догматів 

Середньовіччя і філософських вчень більш пізнього часу перфекціонізм – це 

віра у те, що досконалість є саме тією кінцевою метою, до якої повинні 

прагнути як окремий індивід, так і все людство. Прихильники такого 

тлумачення перфекціонізму вважають, що вдосконалення людини є не тільки 

її моральним завданням, але і глобальним сенсом історичних епох [47, с. 111-

118]. 

У працях І. Канта та Г.Ф. Гегеля досконалість починається із перетворення 

якостей, даних людині природою або життєвими обставинами, що в 

кінцевому рахунку стає метою її розвитку. С. Кейвелл представляв 

досконалість як ідеал, що спонукає до нескінченного пошуку різноманітних 

життєвих шляхів [11, с. 321-347]. 

Перфекціонізм (від лат. perfectio - абсолютна досконалість) - це система 

переконань, пов'язаних з тим, що бездоганний ідеал існує і повинен бути 

досягнутий. Це прагнення суб'єкта до досконалості, високі особистісні 

стандарти, бажання людини доводити результати будь-якої своєї діяльності 
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до відповідності найвищим стандартам (моральним, естетичним, 

інтелектуальним); це потреба в досконалості продуктів своєї праці [47, с. 

115].  

У психологічній науці перфекціонізм розглядають, як сукупність 

специфічних особистісних властивостей, що передбачають постановку 

надмірно високих стандартів і неможливість відчути задоволення від 

результатів своєї діяльності.  

Американський клінічний психолог М. Холендер був одним із перших, 

хто дав визначення перфекціонізму як явищу постановки до себе вимог 

вищого рівня якості у діяльності, ніж ті, що вимагаються обставинами [157, 

с. 94-98]. 

Але перші теоретичні дослідження даної проблеми були зроблені в 

середині минулого століття американським психоаналітиком Карен Хорні, 

яка, однак, не апелювала до самого поняття «перфекціонізм», а оперувала 

лише його провідними характеристиками і властивостями [98].  

У своїх роботах К. Хорні описує основні форми патології характеру через 

специфіку порушень міжособистісних стосунків. Базова тривога виступає 

центральним поняттям при трактуванні будь-якої патології [99, с. 43-50]. 

Вона виникає в дитинстві, у випадку, коли діти не змогли побудувати 

надійних, відкритих, довірливих стосунків у межах своєї родини. 

Неприйняття батьками, негативний досвід у спілкуванні, конфлікти з 

ровесниками та інші проблеми, що будуть виступати джерелом розвитку 

почуття неповноцінності, негативно впливають на нормальний процес 

становлення дитини в соціумі [98, с. 56]. Почуття власного безсилля та 

самотності у ворожому світі з часом кристалізуються і стають провідною 

властивістю характеру особистості.  

Можливий і інший сценарій розвитку особистісного розладу – атмосфера 

всезагального захоплення дитиною і приписування їй особливих 

властивостей, в яких батьки будуть втілювати власний ідеальний образ. Але з 

часом виявляється разюча невідповідність такому образу, що стає причиною 
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гострого переживання почуття сорому та розчарування з боку значимих 

дорослих. При  зміні провідної соціальної ролі, відсутності власних життєвих 

орієнтирів і розвинутої ідентичності, незадоволеності потреби у визнанні, 

призводять до виникнення глибокого конфлікту між вимогами і заданими 

стандартами довершеності і реально існуючим образом. Головним 

прагненням такої людини стає цілеспрямоване приховування небажаної 

правди як від самого себе, так і від оточуючих [98, с. 79]. 

Е. Фром закладає основи розуміння тієї ролі, яку культурні феномени 

грають у виникненні патології особистості. Він виділяє різні типи соціальних 

характерів, що породжені сучасною культурою конкуренції та 

індивідуалізму, враховуючи і ринкову орієнтацію, яка визначається 

наступною формулою міжособистісних стосунків: «Я – те, чого ви бажаєте» 

[94, с. 78]. Розмита, дифузна ідентичність – центральна характеристика будь-

якого глибокого особистісного розладу. 

Розмита ідентичність переживається людиною у вигляді відсутності 

власних бажань та інтересів, котрі підмінюються штучним еталоном ідеалу, а 

також відповідності прийнятим стандартам і очікуванням оточуючих [94, с. 

90]. 

Згідно з поглядами А. Адлера, у здорової особистості компенсація 

природного відчуття неповноцінності відбувається шляхом набуття знань, 

навичок, соціальної компетентності, що сприяє соціальній інтеграції і 

становленню здорового почуття самоідентичності [1, с. 198-211]. При 

формуванні невротичного характеру, на думку А. Адлера, виникає відчуття 

ізольованості та конкуренції, реальна мета та інтереси підмінюються 

бажаною ціллю особистості у досягненні ідеального образу [1, с. 170].  

Карен Хорні вводить поняття «ідеалізованого образу Я». Намагаючись 

компенсувати своє почуття неповноцінності, невротик підміняє планку 

реального уявлення про себе на складений ним ідеальний рівень [98, с. 90]. 

Ідеалізований образ Я – це такий викривлений образ себе, з якого буде 

виключена вся правда про людину, яка не буде відповідати встановленим 
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стандартам. При патології характеру такі викривлення будуть досить 

помітними, межуючи навіть з психотичною манією величі.  

К. Хорні досить точно описує характерний для особистісної патології 

механізм розщеплення, який займає центральне місце в теорії об’єктних 

відносин і в self – психології. Якщо невротику важливо переконати себе в 

тому, що він насправді відповідає своєму ідеальному образові, він буде 

розвивати вигадані уявлення про себе, як про людину з видатними талантами 

так, що навіть недоліки якої повинні сприйматися як ідеальні [98, с. 118].  

Намагаючись компенсувати своє почуття неповноцінності, невротик 

підміняє планку реального уявлення про себе на складений ним ідеальний 

рівень. У випадку ж фіксації на реальному образі Я, на перший план виступає 

нищівна критика. Якщо ж увага буде зосереджена на розриві між 

ідеалізованим образом і реальними Я, то в такому випадку головною 

потребою стає досягнення ідеалу. 

Вважаючи, себе ідеальним, людина очікує, що його оточення і взагалі весь 

світ повинен ставитися до неї відповідно. Така особистість не переносить 

будь-якого роду критику, яка може зруйнувати її ілюзію, агресивно реагує на 

думки, що не відповідають ідеальному уявленню про себе. 

Концептуально це виражається в «тиранії повинностей» - постійному 

повторенні словосполучення «я повинен» і одержимості в досягненні цих 

повинностей. Але ідеалізований образ – це не кінцева ціль, а фіксована ідея, 

яка звеличується, якою і живе людина. Ідеали заряджаються енергією, вони 

формують прагнення наблизитися до них, притягують, дають силу, необхідну 

в їх досягненні. Ідеалізований образ, навпаки забирає сили і може призвести 

до невротичного ступору, неможливості будь-якої діяльності, він являється 

перешкодою до особистісного розвитку, оскільки або заперечує недоліки, або 

засуджує їх. 

Феномен ригідних невротичних ідеалів зустрічається ще у теоріях З. 

Фройда, А. Адлера, Ф. Александера [93, 1]. У сучасній клінічній психології 

він отримав назву «перфекціонізм» і став предметом інтенсивних емпіричних 
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досліджень. Але саме К. Хорні вперше систематично описала його провідну 

роль в житті людей з патологією характеру. Перфекціонізм:  

1) підтримує самоповагу, замінюючи справжню впевненість в собі;  

2) придає сил для існування, коли ідеали або інтроекти розмиті й 

суперечливі, а тому і не мають спрямовуючої сили. У цьому випадку, 

прагнення стати ідеалом, створеним самим собою, надає життю людини 

екзистенційного сенсу, без якого вона переживала б своє існування як 

абсолютно безцільне. Ідеалізований образ підмінює собою істинні цілі та 

ідеали;  

3) створює ілюзію штучної гармонії, захищеності, заперечує конфлікти. 

Спираючись на теоретичну модель К. Хорні, А. Еллісом були 

запроваджені ідеї раціонально – емотивної терапії про тиранію повинностей, 

як основу всіх психічних розладів. Запропоновані ідеї стали стимулом у 

розвитку сучасних досліджень перфекціонізму, як визначеної системи 

базових установок особистості, орієнтованої на досягнення ідеалу. 

У теорії депресії А.Елліс стверджує, що за відсутності у пацієнта вимог у 

ставленні до власної ефективності і здатності керувати своїм життям, 

незрозуміло яким чином людина може прийти до висновку про малоцінність 

свого існування і впасти в депресію [38, c. 16-19]. Таким чином, А.Елліс 

відводить перфекціонізму головну роль у виникненні депресії, хоча замість 

терміну «перфекціонізм» він вживає близьке по значенню поняття - «тиранія 

повинностей». Категоричні імперативи, що вимагають ідеального виконання 

будь-якої діяльності: завжди бути ефективним, у всьому контролювати себе, 

приводять людину не тільки до узгодження власних дій, а й до критичного 

само ставлення та осуду [38, c. 27].  

Феноменологічний аналіз деяких історій хвороб, що був зроблений одним 

із засновників екзистенційної психології Л. Бінсвангером, фіксує однаковий 

феномен – наявність ідеалу, що є повністю протилежним образу власного Я, і 

фіксації на головному, здебільшого єдиному бажанні – відповідати 

встановленому ідеалу. Людина, що не бажає приймати неідеальну даність 
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свого існування, не зможе повноцінно розвиватися далі, її основною 

діяльністю залишатиметься переживання власної недосконалості [123, c. 18]. 

А так як дані переживанні є занадто важкими, то виникає природна захисна 

реакція втечі від себе у вигляді різноманітних спроб досягнення ідеального 

образу шляхом його «примірки» за допомогою фантазії, втілення поведінки: 

«ніби я і є власний ідеал», що базується на самообмані, який не може тривати 

занадто довго. 

Провідним мотивом такої особистості являється не просто досягнення 

досконалості, а бажання позбутися власного Я, замінивши його іншим, 

бажаним та найбільш ідеальним. Засновник сучасного екзистенціалізму 

Серен Кьеркегор, вичленив таке бажання людини, що призводить до 

непродуктивного відчаю і цим самим заклав філософські основи вчення про 

патологічний перфекціонізм. Він називає такий модус існування людини 

естетичним, на противагу етичному (духовному) і природному (що 

позбавлений рефлексії та самосвідомості). Духовну, моральну слабкість 

естетичного існування С.Кьеркегор вбачає в усвідомленому небажанні 

індивіда прийняти себе таким, яким він являється насправді. Його більш 

влаштовують інші Я, що будуть мати переваги: у красі, у розумі, у силі, у 

таланті [11]. Така людина у власній уяві підмінює своє справжнє Я іншим, і 

деякий час їй вдається гармонічно так існувати. В очікуванні «щасливого» 

випадку і сподіваючись на зміни, людина здійснює лише тимчасове 

повернення до власного Я, щоб перевірити його на наявність бажаних змін. 

Розрізнені спалахи такого існування позбавлені зв’язку один з одним і є 

відірваними від реальності, тому замість визначеності Я, у такому випадку, 

будуть спостерігатися так і нереалізовані можливості і міражі уяви, 

гіпертрофована безособовість.  

Результатом такої патологічної життєдіяльності здебільшого стають 

невротичні симптоми. Оскільки при невідповідності своєму ідеалу, життя 

здається людині абсолютно беззмістовним, тому зворотна дія надцінної 
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установки на досягнення досконалості виражається у повній нездатності 

конструктивного розвитку та регресії.  

Наступним, глибокий аналіз поняття зробив видатний психотерапевт 

когнітивного напрямку Д. Бернс, який визначав перфекціонізм як особливу 

«мережу когніцій», що включає у себе очікування, інтерпретацію подій, 

оцінки себе та інших. Згідно його теорії, особи, що страждають на 

патологічний перфекціонізм, схильні встановлювати нереалістично високі 

стандарти, фанатично прагнути до неможливих цілей та трактувати власну 

цінність виключно в термінах досягнень і продуктивності [125, c. 34-38]. 

Визначення перфекціонізму, дане Д. Бернсом, фокусує увагу на надмірно 

високих особистісних стандартах, проте автор вносить важливе 

феноменологічне доповнення, додавши до існуючих характеристик 

додатковий когнітивний параметр - мислення в термінах «все або нічого», 

яке допускає тільки два варіанти виконання діяльності - повна відповідність 

високим стандартам або повний крах [125, c. 34-51]. У подальших розробках 

до вже визначених аспектів перфекціонізму було додано параметр виборчої 

концентрації на теперішніх і минулих помилках.  

На основі перших наукових здобутків в області дослідження 

перфекціонізму, як психологічного феномену, вітчизняними психологами А. 

Холмогоровою та Н. Гаранян було виділено дві форми патологічного 

перфекціонізму – нарцисичну та обсесивно – компульсивну [32, 96]. 

Нарцисичний перфекціонізм визначається як домінування мотивації 

досягнення довершеності, отримання схвалення і захоплення, нехтуючи 

всіма іншими мотивами, перетворення досягнень та визнання у головний 

сенс життя. 

Саме односпрямованість мотивації являється основним розмежовуючим 

критерієм між нарцисичним перфекціонізмом та його менш тяжкою формою, 

яка отримала назву обсесивно–компульсивний перфекціонізм [32, c. 95-99]. 

При обсесивно–компульсивному перфекціонізмі ідеалізований образ не 

витісняє всі інші мотиви й змістовні інтереси особистості. Така людина буде 
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зацікавленою не тільки в результаті але і в самій діяльності, акцент на 

досягнення буде пов'язаний з цінністю такої діяльності, а не тільки з однією 

нав’язливою потребою викликати захват в оточуючих [32, 100]. 

Нарцисичний перфекціонізм утворює головне ядро особистості, тому 

відмова від нього буде дорівнювати відмові від самого себе і буде зустрічати 

категоричне неприйняття та супротив [32, c. 103]. Необхідно щоб замість 

нього виникло якесь новоутворення але це стане можливим лише при 

усвідомленні негативних наслідків перфекціонізму і прагнення відмовитися 

від нього.  

Отже, перші спроби наукового пояснення перфекціонізму закінчилися 

побудовою теоретичних моделей даного феномену, визначенням його 

провідних характеристик та властивостей. Перфекціонізм почав розглядатися 

не тільки як філософська категорія в розумінні конструкту ідеального в 

трактуванні буття але і як особистісна характеристика, що негативно впливає 

на нормальний розвиток людини і може виступати причиною патологічних 

розладів різної складності. 

Не дивлячись на велику кількість теоретичного матеріалу для 

обґрунтування проблеми перфекціонізму, визначення його складових 

елементів, джерел походження та впливу на психологічне здоров’я, до 90 – х. 

років 20 століття не було здійснено жодної спроби експериментального 

підтвердження існуючих теоретичних положень. 

1.2. Сучасні емпіричні дослідження перфекціонізму у клінічній 

психології та психіатрії 

В 60 – 70 – х роках були зроблені перші спроби емпіричного уточнення 

поняття «перфекціонізм» з врахуванням феноменів, встановлених при 

дослідженні мотивації досягнень.  

У класичній роботі Д. Хамачек порівнюється «здоровий» і «невротичний» 

перфекціонізм [148, c. 27-29]. На думку автора, невротичний перфекціонізм 
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відрізняється від нормального бажанням виконувати завдання як найкраще 

по ряду провідних параметрів представлених в Таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Порівняння параметрів «здорового» та «невротичного» 

перфекціонізму 

«Здорові» 

Перфекціоністи 

Невротичні 

перфекціоністи 

Здатні відчувати глибоке 

задоволення, підвищувати 

самооцінку на основі власних 

досягнень. 

Завжди незадоволені виконаною 

діяльністю, досягнуті результати 

сприймають як недостатні. 

При виконанні діяльності в змозі 

враховувати як власні переваги та 

ресурси, так і обмеження. 

Керуються виключно високими 

очікуваннями від себе. 

Керуються мотивами на успіх, 

можуть відчувати легку міру 

схвильованості та азарту. 

Діють під впливом страху невдачі, 

переживають сильну тривогу, сором, 

провину. 

Швидко залучаються до 

активності. 

Демонструють поведінку 

уникнення. 

Концентрують увагу на власних 

ресурсах і на думці про те, як 

вчинити правильно. 

Концентрують увагу на власних 

недоліках і думці про те, як уникнути 

помилки. 

Прагнуть досягнути довершеності. Впевнені у необхідності досягнути 

ідеального результату. 

На основі власних психотерапевтичних спостережень Д.Хамачек описав 

два види сімейного оточення у яких розвивається невротичний 

перфекціонізм – атмосфера постійного незадоволення, відсутність підтримки 

і «умовне схвалення» [148, c. 29-33]. У такому випадку дитина буде прагнути 

стати ідеальною не тільки задля уникнення критики оточуючих, а й для того, 

щоб прийняти самого себе через власні зусилля і грандіозні досягнення. 

На основі проведеного дослідження, автором було сформульовано базові 

рекомендації для людей, що страждають невротичним перфекціонізмом: а) 

зрозуміти історичний контекст, в якому вперше проявилася 

перфекціоністська поведінка; б) сконцентрувати свої сили на досягненнях в 
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якійсь одній чи двох найбільш значимих сферах діяльності і дозволити собі 

не бути ідеальним у всьому іншому; в) контролювати розумну досяжність 

поставлених цілей; г) знайти для себе певну «позитивну аддикцію» - сферу 

занять , що буде являтися фізичною, моральною або духовною цінністю, в 

якій не потрібно хвилюватися про власний прогрес. 

Здебільшого всі ранні спроби опису перфекціонізму робили акцент на 

його зв'язку з негативним афектом (депресією, тривогою, провиною, 

розчаруванням, соромом), порушеною адаптацією, складностями в 

спілкуванні (сором’язливість) та діяльності (неможливість розпочати 

діяльність – procrastination). 

В 80 – 90 – х роках дослідження перфекціонізму розвивалося в наступних 

напрямках: 

1. Феноменологічне уточнення поняття (концептуалізація конструкту) 

– розвиток уявлень про структуру, параметри і види перфекціонізму. 

2. Операціоналізація поняття – створення валідних і надійних 

інструментів для вимірювання перфекціонізму. 

3. Вивчення взаємозв’язку перфекціонізму з психопатологічними 

розладами (депресією, алкоголізмом, порушенням харчової 

поведінки, суїцидальним ризиком та особистісними розладами) у 

неклінічних і клінічних вибірках. 

У перших теоретичних дослідженнях при розумінні конструкту 

«перфекціонізм» мали на увазі тенденцію встановлювати надмірно високі 

стандарти для себе і неможливість відчувати задоволення від результату 

діяльності. Дослідниками, в кінці 80 – х років, були внесені деякі 

феноменологічні уточнення, що розширили вже існуючі параметри 

перфекціонізму додатковими: мислення в термінах «все або нічого», яке 

допускає тільки два варіанта виконання діяльності – повна відповідність 

високим стандартам або повний крах всієї діяльності та схильність до 

вибіркової концентрації на теперішніх і минулих помилках. Провідним 
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критерієм визначалася схильність перфекціоністів до генералізації стандартів 

у всіх сферах життєдіяльності [30, c. 20-32]. 

У 80-х роках розпочалися емпіричні дослідження перфекціонізму і 

депресії за допомогою розроблених інструментів – Шкали 

дисфункціональних установок (Weismann, Beck) і Шкали перфекціонізму 

(Burns). 

Т. Хамільтон та К. Абрамсон обстежували депресивних пацієнтів для 

перевірки гіпотези про те, що дисфункціональні переконання та установки 

зберігаються і після одужання, створюючи когнітивну вразливість до 

подальших депресивних епізодів [149, c. 829]. Однак, було виявлено, що 

показники за шкалою DAS в групі депресивних хворих різко знижуються по 

мірі одужання. Не вдалося виявити і відмінностей між депресивними 

хворими в стані ремісії і нормою. На основі отриманих даних дослідники 

прийшли до категоричного висновку про те, що дисфункціональні 

особистісні установки (в тому числі і перфекціонізм) не являються фактором, 

що буде призводити до депресії, а тому і не буде характерним для 

депресивних хворих. 

Отримані результати стали стимулом для подальших уточнень в концепції 

«когнітивної вразливості». А.Бек припустив, що у схильних до депресії 

людей в період ремісії, більшість дисфункціональних переконань існують в 

латентному вигляді [116, 117]. Вони актуалізуються, коли людина зазнає 

впливу специфічних стресорів. Для «автономних», сфокусованих на 

досягненнях індивідів такими стресорами виступають невдачі або проблеми 

на роботі, критика на свою адресу, фінансові проблеми. Гіпотеза 

перевірялася за допомогою ряду складних експериментів. 

Наприклад, Д. Міранада в лабораторних умовах індукувала сумний 

настрій в двох групах досліджуваних – тих, хто раніше страждав на депресію 

і тих, хто не мав подібного досвіду такого стану. Потім досліджувані 

заповнювали шкалу DAS. У досліджуваних, що раніше страждали депресією, 

спостерігається підйом по всіх показниках шкали, в тому числі і за шкалою 
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перфекціонізму [124]. Такі показники не зустрічалися у раніше здорових 

досліджуваних. Були встановлені аналогічні зв’язки між показниками DAS і 

природніми змінами настрою. 

А. Батлер, Д. Хокансон та Г. Флет просили досліджуваних протягом 

місяця щоденно регіструвати в щоденниках зміни самооцінки у відповідь на 

релевантні позитивні та негативні події. Для кожного досліджуваного 

вираховувалася «реактивність» самооцінки [89, c. 99]. Передбачалось, що 

досліджувані з високою реактивність самооцінки дотримуються латентних 

перфекціоністських переконань типу «Якщо мої досягнення не є найвищими 

й найкращими – я ні до чого не здатен». Виявилося, що досліджувані, які 

раніше страждали депресією, демонстрували більш високий рівень 

реактивності самооцінки у порівнянні з тими, які ніколи не хворіли. 

Лонгітюдне спостереження також дало інформацію, що підтверджує теорію 

А.Бека. Через декілька місяців кілька досліджуваних з високою реактивністю 

самооцінки перенесли складну стресогенну життєву подію, після якої у них 

спостерігалася депресивна симптоматика. У групі досліджуваних з 

невисокою реактивністю самооцінки і відсутністю депресивних розладів у 

минулому, депресивна симптоматика не була зареєстрована навіть у 

відповідь на потужний стрес. Експерименти такого роду підтверджують ідею 

«когнітивної вразливості» до депресії. 

Інше підтвердження дана теорія знайшла в дослідженнях превентивних 

можливостей різноманітних видів лікування депресії. Показано, що хворі з 

гарною терапевтичною реакцією на медикаментозне лікування при 

подальшій його відміні у двічі частіше переносять рецидиви депресії, ніж 

хворі, що пройшли курс когнітивної терапії, направленої на модифікацію 

когнітивних (в тому числі і перфекціоністських) схем [138, c. 783]. 

У роботах 90-х років уявлення про структуру перфекціонізму було 

кардинально змінено та розширено. Лідерами у наукових розробках стали дві 

групи зарубіжних дослідників: група британських клінічних психологів під 

керівництвом Д. Фроста і група канадських вчених, яку очолював П. Хьюітт. 
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Обидві групи розвивали уявлення про перфекціонізм як про багатомірний 

конструкт, що має складну структуру і включає, разом з високими 

особистими стандартами, ряд когнітивних та інтерперсональних параметрів: 

самооцінка, переважаючий тип мотивації та реакція на стрес [144].  

У своїй першій статті, присвяченій складній структурі даної особистісної 

риси, П. Хьюітт та Г. Флітт вказують на те, що саме соціальний аспект 

перфекціонізму являється найменш дослідженою проблемою [151, c. 449]. 

Перфекціонізм має також інтерперсональні аспекти, що породжують суттєві 

труднощі в адаптації.  

Д. Фрост і його колеги розробили діагностичний інструмент для 

тестування різних параметрів перфекціонізму - багатовимірну шкалу 

перфекціонізму (Multidimensional Perfectionism Scale, MPS-F), що 

характеризується високими показниками надійності та валідності [145, c. 

119]. За основу тесту було взято визначення перфекціонізму, що включає 

наступні параметри (які і стали провідними шкалами тесту): 

1. «Особистісні стандарти» - схильність висувати занадто високі стандарти 

до себе та прагнення відповідати їм, що породжує коливання самооцінки і 

хронічну незадоволеність власною діяльністю. 

2. «Занепокоєність помилками» - негативна реакція на помилки, 

схильність прирівнювати помилку до невдачі. 

3. «Сумніви у власних діях» - перманентні сумніви щодо якості виконання 

діяльності. 

4. «Батьківські очікування та батьківська критика» - нереалістично 

завищені вимоги та очікування з боку батьків та значимих інших, без 

підставна критика кожного невдалого вчинку.   

6. «Організованість» - відображає важливість порядку і організованості 

власного життя. 

Три дослідження, що були проведені на студентській вибірці встановили 

наявність кореляції між параметрами опитувальника Д. Фроста і депресією. 
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Найсильніший зв'язок було встановлено між параметрами «сумніви щодо 

власних вчинків» та «занепокоєність помилками» [146, c. 291]. 

Фундаментальний внесок у розробку уявлень про структуру 

перфекціонізму зробили канадські вчені П.Хьюіт та Г.Фліт. У 1990 році вони 

піддали критиці всі попередні дослідження через недостатнє, на їхню думку, 

врахування соціальних аспектів перфекціонізму, який ніколи не вивчався з 

соціальної точки зору [141, c. 185-201]. Вони запропонували власну 

багатомірну модель перфекціонізму, яка включала в себе наступні 

параметри: 

1.«Я адресований» перфекціонізм – широкий особистісний стиль, в якому 

співіснують афективні, поведінкові та мотиваційні компоненти. Включає в 

себе високі стандарти, постійну оцінку своїх вчинків та контроль власної 

поведінки, а також мотив прагнення до ідеалу. 

2.Перфекціонізм, адресований до інших людей – переконання і очікування 

відносно здібностей інших людей. Такий вид перфекціонізму передбачає 

нереалістичні стандарти щодо значимих людей із близького оточення, 

очікування від них довершеності і постійна оцінка інших. Як стверджують 

автори, він породжує постійні звинувачення на адресу інших людей, дефіцит 

довіри і підвищене почуття ворожості у ставленні до них. 

3. Перфекціонізм, адресований до світу в загальному – впевненість у тому, 

що у світі все повинно бути точним, охайним, правильним, при чому всі 

суспільні та загальносвітові проблеми повинні знаходити єдино вірне і 

своєчасне рішення. 

4.Соціально заданий перфекціонізм – відображає потребу відповідати 

стандартам і очікуванням значимих інших. Важливість даного параметру 

підтверджується дослідженнями, психосоціальних предикторів депресії в 

рамках концепції «емоційної експресивності». Дані роботи показали, що 

ризик рецидиву захворювання дуже високий, якщо хворий суб’єктивно 

сприймає свого партнера як занадто критичного. Передбачалося, що 

соціально заданий перфекціонізм може мати безліч негативних наслідків у 



41 
 

вигляді гніву, страху негативної оцінки, підвищеної значимості чужої уваги 

та схвалення. 

Поставивши собі за мету довести, що перфекціонізм являється 

багатомірною характеристикою, яка може бути виміряна з високим ступенем 

надійності та валідності, П. Хьюітт та Г. Флітт провели кілька досліджень. 

Ними була створена Багатомірна шкала перфекціонізму (назва інструменту 

збіглася з назвою вже створеного британськими авторами опитувальника - 

Multidimensional Perfeсtionism Scale, MPS-H), що містить 45 пунктів. У ході 

стандартизації інструменту було обстежено 1106 студентів та 263 пацієнта 

психіатричної клініки з діагнозом афективний розлад [142, c. 147].  

Окремі підшкали інструменту мали високу внутрішню консистентність, 

при цьому кореляції підшкал мали відносно невисокі результати у порівнянні 

зі значеннями альфа коефіцієнтів всередині підшкал. Отримані результати 

значили, що підшкали тестують різні психологічні характеристики і різняться 

між собою, а не служать альтернативними формами однакових питань. 

Іншим способом доведення гіпотези щодо структуру перфекціонізму став 

факторний аналіз, в ході якого було виділено три чинники, що пояснюють 

36% загальної дисперсії. Важливо, що у двох досліджуваних вибірках 

факторна структура опитувальника виявилася схожою. 

Наступним важливим кроком у оцінці валідності інструменту стало 

встановлення взаємозв'язку між самооцінкою досліджуваних та експертними 

оцінками. Для групи з 25 студентів в якості експертів були залучені 

подружжя, які заповнили опитувальник виходячи з власних уявлень про 

можливі відповіді партнера. Для пацієнтів експертами стали троє клінічних 

психолога і один психометрист. Вони оцінювали за шкалою з 11 пунктів 

перфекціонізм пацієнтів, яких добре знали. Кореляції між самооцінками 

перфекціонізму та оцінками експертів виявилися високо значущими. Таким 

чином, гіпотеза про багатомірність перфекціонізму була підтверджена.  

Канадські вчені показали, що їх інструмент має три-факторну структуру, 

відповідну передбачуваним параметрам перфекціонізму. Оцінки експертів 
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підтвердили ідею про те, що індивідуальний перфекціонізм доступний для 

спостереження, що ще раз підтверджує комунікативне значення цієї 

особистісної риси. 

Уявлення британських та канадських дослідників про структуру 

перфекціонізму, а також їх діагностичні інструменти були піддані гострій 

критиці. Автори аналітичної розробки проблеми перфекціонізму Р. Шафран 

та У. Мансел висунули наступні контраргументи [172, c. 23-31]: 

1. Обидва інструменти засновані на самозвіт, і як наслідок, дослідження 

перфекціонізму цим і обмежується, воно не враховує методів, заснованих на 

інтерв'юванні та експерименті. 

2. Деякі підшкали (наприклад «батьківські очікування» та «батьківська 

критика») не вимірюють актуальний стан індивіда. Це ретроспективні 

самозвіти, які не показують - чи є людина перфекціоністом у даний час. Той 

факт, що деякі підшкали відображають онтогенетичний аспект 

перфекціонізму, ускладнює інтерпретацію результатів і розуміння самої 

специфіки перфекціонізму. 

3. Спірним, на думку С. Шафран та У. Мансел, є також питання про те, 

наскільки багатомірні моделі відповідають класичному розумінню феномену 

«перфекціонізм». Вчені вважають, що параметри «Я-адресованого 

перфекціонізму», «особистісні стандарти» та «занепокоєність помилками» 

найточніше трактують класичну концепцію перфекціонізму, у той час як інші 

параметри не повинні входити в даний конструкт. Відповідно до цього 

інтерперсональні підшкали існуючих інструментів не вимірюють 

перфекціонізм. Так, параметр «соціально заданий перфекціонізм» 

характеризує переконання щодо очікувань інших людей, він є близьким до 

поняття «перфекціонізм», але не ідентичний з ним. Люди, що набирають 

високі бали по даному параметру, можуть не висувати завищених цілей і не 

вважати себе перфекціоністами до тих пір, поки їх власне сприйняття і 

залежність не змусять їх існувати відповідно до негнучких стандартів 

близького оточення. 
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Перелік критичних аргументів С. Шафран та У. Мансел завершуються 

категоричним твердженням, що дуже небажаним є те, щоб конструкт 

перфекціонізму визначався інструментами, що його вимірюють. Слід чітко 

визначити поняття перфекціонізму і на його основі розробити інструменти 

для подальшого дослідження. 

В емпіричних дослідженнях перфекціонізму часто використовується ще 

один інструмент - Шкала дисфункціональних установок (Dysfunctional 

Attitude Scale), що включає такі підшкали як «установки по відношенню до 

успіху» і підшкали «імперативів». Показники даної методики тісно пов'язані 

з чутливістю до епізодів депресії [147, c. 749]. Однак, на думку експертів, її 

надійність у тестуванні перфекціонізму залишається спірною. 

Незважаючи на наведені критичні міркування, більшість сучасних 

дослідників перфекціонізму будують свої роботи на моделях Д. Фроста, П. 

Хьюїтта та Г. Флітта та використовують їх діагностичні інструменти [153, 

276-280]. Відповідно постає питання про те, як співвідносяться між собою 

підходи британських та канадських фахівців? Для відповіді на це питання Д. 

Фрост і його колеги обстежили за допомогою двох методик дослідження 

перфекціонізму, вибірку з 553 студентів. Факторний аналіз виявив два 

чинники, що впливають на отримані результати.  

Перший фактор був названий «неадаптивна стурбованість оцінками». 

Значні навантаження за цим фактором мали параметри «соціально 

приписуваний перфекціонізм» за П. Хьюіттом та Г. Фліттом та чотири 

параметри, виділених Д. Фростом - «занепокоєність помилками», 

«батьківська критика», «батьківські очікування» і «власні сумніви у 

вчинках». Цей фактор корелював із загальним балом шкали депресії А. Бека 

та іншими показниками негативного афекту. Згідно інтерпретації 

дослідників, він характеризує негативний аспект перфекціонізму.  

Другий фактор отримав назву «позитивне прагнення» і включав 

конструкти, що тестують «Я-адресований» перфекціонізм, «особистісні 

стандарти» та «організованість». Даний фактор корелював з показниками 
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позитивного афекту. Він був інтерпретований як характеристика позитивної 

сторони перфекціонізму. 

Отримані дані добре узгоджуються з розробками Д. Хамачека щодо 

проблеми «здорового» і «невротичного» перфекціонізму. Вони показують, 

що перфекціонізм - складний феномен, пов'язаний як з нормальним 

адаптивним функціонуванням, так і з дезадаптацією.  

При «нормальному» перфекціонізмі людина отримує задоволення від 

зусиль, які прикладає задля досягнення поставленої мети. Вона намагається 

досягти успіху в справі, але при цьому, почуває себе досить вільно й 

спокійно при подоланні перешкод [143, 85-94]. Успіх приносить відчуття 

задоволення від добре виконаної роботи і підвищує самооцінку .  

Реалістичні і розумні цілі дозволяють радіти власній силі, емоційно 

залучатися до діяльності, підвищувати її якість і домагатися відмінного 

результату. Таким чином, певні параметри перфекціонізму пов'язані з 

конструктивним прагненням до досягнень та іншими позитивними якостями 

адаптації. 

Однак у більшості випадків перфекціонізм набуває невротичної форми, 

яка взаємопов'язана з широким спектром психічних розладів, з підвищеною 

тривожністю, психосоматичними розладами, мігренню та сексуальними 

дисфункціями.  

«Невротичний» перфекціонізм визначається домінуючою потребою в 

уникненні неуспіху. Така людина нездатна отримувати задоволення з власної 

діяльності, яка виконана цілком добре або навіть відмінно.  

Відомий американський психоаналітик С. Блатт описує життєву драму 

перфекціоніста-невротика наступним чином: «Глибоко вкорінене почуття 

власної неповноцінності й вразливості штовхає людини до постійної 

самокритики та саморуйнування, кожна задача чи починання стають 

черговим загрозливим викликом [121, c. 1003]. Ніякого зусилля ніколи не 

буває достатньо, оскільки людина постійно шукає схвалення й прийняття і 

відчайдушно намагається уникнути помилок і невдачі. Таким чином, будь-які 
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негативні обставини, що зачіпають самооцінку, породжують інтенсивний 

негативний афект і ди-стрес. Людина з невротичним перфекціонізмом 

відчуває значні негативні афекти перед, під час і після діяльності» [122, c. 

366].  

В основі моделі Р. Слейні лежить ідея розрізнення адаптивного і 

дизадаптивного перфекціонізму [106, 30]. Спочатку автором було виділено 

п’ять компонентів перфекціонізму: 1) високі особисті стандарти; 2) 

прагнення до порядку; 3) складності в побудові міжособистісних стосунків; 

4) тривога при виконанні завдання; 5) прокрастинація (нездатність 

приступити до справи, через страх не досягнути ідеального результату). 

Перші дві складові були пов’язані з позитивними наслідками для 

особистості, а останні чотири – з негативними [106]. 

З часом автор виключив з моделі тривогу, проблеми у відносинах і 

прокрастинацію тому, що ці риси можуть бути як причиною, так і наслідком 

перфекціонізму або просто супроводжувати його. У ході безлічі 

експериментів вчений прийшов до поняття «невідповідності» як ключової 

характеристики дезадаптивного перфекціонізму. Модель стала розглядатися 

в трьохмірному вигляді: стандарти, порядок (адаптивні аспекти) і 

невідповідність (дизадаптивна складова). 

Р.Хілл в авторській структурі перфекціонізму об’єднав підходи Д. Фроста 

та П. Хьюітта., Г.Флетта і створив на їх основі власну модель, яка включає 

наступні фактори: прагнення досконалості (до бездоганних результатів і 

високих стандартів), стурбованість помилками (переживання ди-стресу при 

допущенні помилок), високі стандарти для інших, потреба в схваленні 

(пошук визнання оточуючих й чутливість до критики), організованість, тиск з 

боку родини (прагнення робити все бездоганно, щоб заслужити батьківське 

схвалення), румінація (нав’язливе занепокоєння з приводу минулих помилок 

чи неідеального результату майбутніх), планування (схильність ретельно 

планувати і обдумувати свої дії) [107, c. 89]. 
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Модель включає два фактори вищого порядку: адаптивний сумлінний 

перфекціонізм і дизадаптивний самооцінний перфекціонізм. До першого 

увійшли: організованість, прагнення досконалості, планування і високі 

стандарти для інших. У другий було включено: стурбованість помилками, 

потреба у схваленні, румінація та батьківський тиск. 

Модель Р. Хілла не будучи принципово новою, разом з тим, вона є 

найбільш повною з існуючих. Однак, вона не враховує деякі істотні 

компоненти, тому в подальшому вимагає подальшої перевірки факторної 

структури і обрахунку зовнішньої валідності. 

Модель К. Седікідеса та М. Люк базується на розрізненні двох 

самооцінних мотивів. Мотив підвищення самоцінності (self – enhancement), 

стимулює думки та поведінку, які слугують підтримкою, захистом та 

закріплюють позитивний характер Я концепції. Мотив самоперевірки (self - 

assessment) формує поведінку, спрямовану на підтримку, захист та 

підвищення точності та стійкості Я концепції. Ці мотиви мають онтологічну 

природу і від їх ефективного та комплементарного функціонування залежить 

цілісність та життєздатність «Я системи» [16, c. 89]. 

Підвищення самоцінності визначається як тенденція фокусувати і 

акцентувати позитивні аспекти Я- концепції (риси, здібності, цілі) свого 

життя (ймовірність появи бажаних подій та здатність контролювати такі 

події). 

Наслідком мотиву самоперевірки є тенденція до самокритики. Перевага 

точності, а не позитивності, відносно знань про себе, змушує людину ставити 

під сумнів свої наміри, займатися самокопанням, намагатися зрозуміти, яка 

вона насправді, щоб у підсумку критикувати себе .  

Таким чином, самокритика є тенденцією фокусуватися і акцентувати 

негативні аспекти Я - концепції, свого життя або зворотного зв'язку. 

Обидві тенденції та взаємодії між ними можуть бути адаптивними (ведуть 

до задоволеності життям, високої самооцінки, оптимізму ) або 

дизадаптивними (ведуть до депресії, песимізму, низької самооцінки , 
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відчуття втрати контролю над власним життям). Підвищена самоцінність і 

самокритика - адаптивні, якщо вони знаходяться у симбіозі (у 

взаємовигідних стосунках) і дизадаптивні, якщо знаходяться у ситуації 

паразитизму (коли одна тенденція послаблює іншу) або антисимбіозі (коли 

дві тенденції ворожі і взаємно виключають одна одну). При перфекціонізмі 

(розглядається як дизадаптивний феномен) ці дві тенденції знаходяться в 

антисимбіотічних відносинах: тенденція до самокритики переважує 

прагнення до підвищення самоцінності. 

M. Еліот критикував модель П. Хьюітта та Г. Флетта за недостатню 

валідність, модель Д. Фроста - за включення «зайвих» компонентів, що 

відображають наслідки, а не ключові риси перфекціонізму, а існуючі моделі 

у цілому - за описовість і відсутність механізмів дії [137, 203]. Він хотів 

розробити модель, яка б пояснювала механізм, що лежить в основі 

перфекціонізму. Автором була запропонована модель клінічного 

перфекціонізму, в якій перфекціонізм розглядається як дисфункціональний і 

одновимірний феномен. 

Клінічний перфекціонізм - це залежність самооцінки/самоцінності від 

обов'язкового досягнення встановлених для самого себе стандартів, що 

вимагають великих затрат, хоча б в одній найбільш значимій галузі, 

незважаючи на негативні наслідки [137, c. 198-200]. 

Підтримуючими факторами клінічного перфекціонізму виступають 

дихотомічне мислення, селективна увагу до невдач, тенденція до знецінення 

успіху, надмірний самоконтроль і критична оцінка власної діяльності. 

Головний з них - дихотомічне мислення. Воно веде до того, що 

перфекціоністи розглядають свою цінність в термінах досягнення - 

недосягнення стандартів. У ситуації неуспіху перфекціоністи починають 

здійснювати посилений моніторинг своїх помилок, фокусуються на минулих 

і можливих майбутніх невдачах. Коли ж їм вдається відповідати стандартам, 

ці стандарти переоцінюються як недостатньо високі, і тоді встановлюються 

ще більш високі стандарти. 
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У рамках цієї моделі було запропоновано розглядати перфекціонізм як 

транс діагностичний процес - аспект переконання або поведінки, який може 

внести вклад у підтримку психологічного розладу. Це означає, по-перше, що 

перфекціонізм проявляється при різних клінічних розладах, по-друге, є 

чинником ризику або підтримуючим механізмом цих розладів. Крім того, 

перфекціонізм як утворюючий фактор пояснює коморбідність різних 

розладів. Таким чином, потрібно лікувати перфекціонізм, що позитивно 

вплине на лікування розладів. 

Недоліком моделі є те, що вона одномірна і орієнтована на перфекціонізм 

виключно у психопатологічному контексті. Модель добре описує механізм 

підтримки негативних аспектів перфекціонізму, але не дозволяє вивчати 

позитивні або нейтральні його форми. Принципову одномірність своєї моделі 

автор пояснює тим, що у клінічному контексті важливі Я - орієнтовані 

механізми підтримки перфекціонізму, їх дослідження дозволить більш 

ефективно лікувати психопатологію [124, c. 791]. Автор погоджується, що 

перфекціонізм може мати здорові форми, але вважає, що не має сенсу 

плутати функціональне прагнення до досконалості з клінічним феноменом. 

Масштабні психологічні дослідження вказують на те, що люди з високим 

рівнем перфекціонізму вразливі до гострого переживання поразки, на яку 

вони реагують симптомами депресії. Страх невдачі, буде супутній 

дисфункціональному перфекціонізму, він може активувати компенсаторні 

стратегії поведінки, націлені на надмірно високі стандарти, наприклад 

ретельну перевірку власних дій, постійний пошук схвалень та підтримки, 

надмірно тривалі роздуми перед прийняттям важливого рішень. 

Альтернативою цього може стати стратегія стійкого уникнення ситуацій, в 

яких людина чекає від себе відповідності завищеними стандартам - «параліч 

діяльності».  

Однією з найбільш поширених форм уникаючої поведінки виступає так 

звана прокрастинація – тенденція, що характеризується відкладанням 
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початку діяльності за рахунок бажання виконати його як найкраще і це 

робить початок важким і неприємним.  

Іншою формою зникаючої стратегії може стати переривання діяльності, не 

закінчення завдання через побоювання, що воно не буде задовольняти 

актуальні перфекціоністські вимоги. 

У ході розвитку знання про структуру, функції та базові типи 

перфекціонізму вченими різних психологічних шкіл висувалося безліч 

гіпотез про можливі причино-наслідкові зв’язки між різними компонентами 

перфекціонізму, між перфекціонізмом та самооцінкою, але особливо 

детально розроблявся підхід взаємозалежності перфекціонізму та психічних 

розладів, проводилися експериментальні дослідження, що мали на меті 

спростувати або ж підтвердити існуючі припущення. Але не дивлячись на 

підвищення інтересу до проблеми дослідження перфекціонізму на кінець ХХ 

століття, питання про його психологічну структуру, механізми та джерела 

походження й досі залишаються відкритими і слугують предметом гострої 

полеміки, що задає перспективу для майбутніх досліджень. 

1.3. Джерела походження перфекціонізму. 

Перфекціонізм вважається набутою характеристикою, що формується, 

здебільшого, у процесі первинної та вторинної соціалізації. На початковому 

етапі соціалізації найважливішу роль в розвитку дитини відіграє її найближче 

оточення. Саме батьки формують перші уявлення дитини про оточуючий світ 

та її місце в ньому. Від стратегії виховання, домінуючої в родині, буде 

залежати й подальше формування повноцінної особистості та вибір базових 

патернів поведінки й діяльності в майбутньому. 

Д. Хамачек писав, що невротичний перфекціонізм бере початок з дитячого 

досвіду взаємодії з батьками, їх несхвалення та постійна критика приводять 

дитину до розуміння того, що уникнути покарання можна лише досягаючи 

найвищих звершень, а любов батьків - завжди умовна і залежить від 

результатів діяльності дитини [148, c. 30].  
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У першому випадку дитина прагне стати досконалою не тільки для того, 

аби уникнути несхвалення інших, але й для того, щоб, нарешті, прийняти 

саму себе через максимально можливі зусилля та грандіозні досягнення.  

У другому випадку дитина приходить до розуміння того, що тільки 

ідеальне виконання діяльності робить її цінною та значимою для інших.  

Батьки перфекціоніста невиправдано критичні, надмірно вимогливі та, в 

цілому, надають менше підтримки власним дітям. Дитина повинна гарно 

навчатися та оправдовувати часто значно завищені очікування інших. 

Узагальнюючи ідеї Д. Хамачека, Р. Бернса та К. Холендера, Д. Блатт 

зазначає, що таким дітям не вдається виробити концепцію «помірно 

хорошого результату». Результат виконання діяльності переоцінюється, 

дитина не відчуває необхідної любові та близькості [27, c. 25]. Вона змушена 

прагнути виключно до бездоганного результату для того, щоб задовольнити 

батьківські очікування та уникнути критики з їх боку.  

Маленький перфекціоніст продовжує працювати на ідеальний результат, 

не отримуючи задоволення від своєї діяльності, у надії завоювати батьківське 

схвалення та привернути таким чином до себе увагу [28, c. 18-24].  

C. Блаттом описано чотири типи раннього досвіду, що впливає на 

формування перфекціоністського стилю мислення: 

1. надмірно критичні та вимогливі батьки; 

2. батьківські очікування та стандарти невиправдано високі, при цьому 

критика висловлюється не прямо, а опосередковано; 

3. позитивна оцінка діяльності відсутня або являється непослідовною та 

умовною; 

4. самі батьки-перфекціоністи слугують моделлю для переймання 

перфекціоністських установок та форм поведінки [122, c. 370]. 

Популяційні дослідження, проведені на студентській вибірці виявили 

достовірний позитивний зв'язок між перфекціонізмом у матерів та 

перфекціонізмом у дочок. У дослідженнях Д. Фроста, саме холодність та 

жорсткість стосунків з матір’ю мала безпосередній вплив на виникнення 
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перфекціоністських установок. Для стосунків з батьком така закономірність 

не була встановлена. З рівнем перфекціонізму у дочок корелювало 

сприйняття критики батька але не критики обох батьків за даними їх 

самозвітів.  

Рівень перфекціонізму у матерів був пов'язаний з численною кількістю 

психопатологічних симптомів у дочок. Цікаво, що рівень перфекціонізму у 

батьків був пов'язаний з менш інтенсивною симптоматикою у дочок. 

Група австралійських фахівців під керівництвом М. Паркер провела 

дослідження перфекціонізму у 500 академічно обдарованих учнів 6 класу та 

їх батьків. Результати збіглися з даними групи Д. Фроста [124, c. 794].  

М. Паркер та її колеги встановили, що показники матерів по MPS-F 

пояснюють більше 21% дисперсії показників перфекціонізму у дітей (29% у 

дочок і 20% у синів). Показники перфекціонізму у батьків пояснюють 

менший фрагмент даних по перфекціонізму у дітей - 5% у дочок, 15% у 

синів.  

На думку Д. Блатта, ці дані повністю збігаються з психоаналітичними 

спостереженнями, згідно яким фантазії про досконалість служать 

нарцисичним захистом під час протистояння з суворими, критично 

налаштованими та деструктивними батьками.  

Висувається припущення про те, що батьківський рівень перфекціонізму і 

їх потреба у власній досконалості та досконалості своїх нащадків можуть 

служити головним механізмом передачі депресії від батьків до дітей. При 

цьому залишається не повністю з’ясованим, чи ці батьки справді 

встановлюють надмірно високі стандарти для своїх дітей, чи діти схильні 

сприймати своїх батьків як таких, що встановлюють невиправдано високі 

стандарти. 

Деякі автори вважають, що перфекціонізм спочатку може виникати як 

адаптивна установка, проте в ході життя він стає деструктивним для 

більшості людей. По-перше, з часом поведінка навіть при так званому 



52 
 

позитивному перфекціонізм може призводити до несприятливих наслідків - 

хронічної перевтоми, труднощів концентрації уваги.  

Зміна життєвих обставин може ускладнювати досягнення раніше 

можливих стандартів. Нарешті, людина може вважати, що її поведінка має 

лише позитивні для неї самої наслідки, і при цьому не усвідомлювати 

негативний вплив власного перфекціонізму на себе та інших людей. 

Таким чином, на формування перфекціонізму чинять вплив безліч 

зовнішніх факторів, це і клімат та взаємостосунки в родині, наявність 

перфекціонізму у батьків та близького оточення з яким безпосередньо 

контактує дитина, набуваючи базових навичок поведінки за їх прикладом, 

але найпомітніший вплив здійснює стратегія виховання, що переважала у 

родині у період первинного становлення дитини [27].  

Саме взаємостосунки з батьками, їх завищені вимоги, постійна критика, 

нерозуміння чи неприйняття породжують у дитині установку, що тільки 

досягнення найвищих результатів та звершень змусять батьків звернути на 

неї увагу. Така установка з часом переростає в невротичний перфекціонізм, 

що в кращому випадку буде супроводжуватися постійним незадоволенням 

власної діяльності через завищені особистісні стандарти, а в гіршому – 

закінчиться розладами емоційного спектру, психосоматичними 

захворюваннями або спробами суїциду [28].  

Перфекціонізм може виникати і на подальших стадіях соціалізації 

особистості: у період навчання у вищій школі чи професійній діяльності. У 

тих ситуаціях де виникає потреба у досягненнях та страх зазнати поразку. 

Невротична особистість у більшій мірі схильна проявляти деструктивні 

перфекціоністські установки та використовувати непродуктивні стратегії [78, 

21-25]. 

У ході аналізу розглянуто детермінанти виникнення перфекціонізму у 

період соціалізації людини. Більшість авторів сходяться у думці, що таке 

патологічне прагнення досконалості є результатом взаємодії з батьками та 

близьким оточенням. Нав’язане прагнення до високих стандартів та надмірно 
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жорсткі очікування формують у дитини тільки безліч комплексів, 

невпевненість у собі та страх допустити помилку. 

1.4. Перфекціонізм як фактор патогенезу психічних розладів та 

негативного впливу на особистість. 

Сучасні дослідження показують, що така особистісна риса як 

перфекціонізм є пре диспозиційним фактором формування емоційних 

розладів, стресового досвіду, порушення міжособистісних контактів та 

зниження продуктивності діяльності.  

Перфекціонізм вважається одним з механізмів патогенезу афективних 

розладів - тривожних, депресивних та соматоформних - розладів харчової 

поведінки, деяких особистісних розладів та розвитку суїцидальної поведінки 

[112, c. 1143]. 

Теоретичний описи перфекціонізму містить вказівки на його зв'язок з 

негативним афектом (депресією, тривогою, провиною, розчаруванням, 

соромом), порушеною адаптацією, проблемами спілкування та пасивністю, 

яка в сучасних емпіричних дослідженнях отримала назву прокрастинація.  

У 1980 році Д. Блатт, розробляючи типологію депресивних характерів, 

описав так звану інтроективну депресію, для якої є характерними постійна 

критика на власну адресу, зосередженість на проблемах досягнення і 

перманентне почуття провини [120, c. 13-20]. Така депресія відмінна від 

аналітичної, при якій переживання центровані на темі міжособистісної 

залежності та прихильності. 

Більшість дослідників підкреслюють схожість самокритицизму з 

перфекціонізмом [119, 114]. Підшкали самокритицизму опитувальника 

депресивних переживань (DEQ - Depression Experience Questionnaire) часто 

використовуються з метою вимірювання перфекціонізму. 

Вагоме підтвердження ідеї про взаємозв'язок перфекціонізму й депресії 

було отримано у практиці когнітивної психотерапії. Ретельний аналіз 

автоматичних думок депресивних пацієнтів і їх переконань показав, що 
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вимоги, які пред'являють до себе хворі - вкрай високі й ригідні [127, 152, 

153].  

А. Бек склав список типових перфекціоністських повинностей, властивих 

хворим на депресію - «Я завжди повинен бути в хорошій формі», «Якщо я не 

на вершині успіху, значить, я повний невдаха», «Помилка означає провал». 

Автор звернув увагу на їх імперативний характер, абсолютизм та жорсткість 

мовних конструкцій з частим вживанням «повинен», «завжди-ніколи».  

Узагальнивши отримані результати A. Бек описав два особистісних типи, 

що призводять до депресії: соціотропний тип, фіксований на проблемах 

прихильності, залежності та близькості та автономний тип, зосереджений на 

проблемах незалежного функціонування, досягнень, успіхів та невдач. Для 

автономного типу характерний виражений перфекціонізм у сфері досягнень 

та статусу.  

Японський психіатр М. Шимода описав конфігурацію особистісних рис 

хворих на монополярну депресію за допомогою поняття «статотимія», яке 

має на увазі поєднання таких якостей, як схильність до педантизму, 

нездатність до спокійного відпочинку, підвищена вимогливість до себе 

стосовно кількості і якості виконаної роботи, почуття постійного 

незадоволення через невідповідність поставлених задач реальним 

результатам [126, c. 134].  

У класичному психоаналізі К. Абрахам описує орально-фрустрований 

характер, вказуючи на схильність таких людей до депресивного настрою та 

песимізму через невиправдано високий рівень домагань [6, c. 93]. У 

соціальному психоаналізі проблема надзвичайно високих особистісних 

стандартів спочатку обговорювалася у контексті вчення про невротичну 

особистість. А. Адлер розглядав прагнення до фіктивної цілі особистісної 

зверхності, ідеалу будь-якої довершеності та безгрішності, як невротичний 

спосіб компенсувати неповноцінність. К. Хорні описувала численні негативні 

наслідки марних прагнень людини втілити ідеалізований образ «Я» у 
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реальність – хронічно поганий настрій, стагнацію особистісного розвитку і 

самовідчуження. 

Ідея про те, що депресія пов’язана з нереалізованими надмірними 

бажаннями, отримала розвиток в его-психології. Так, Е. Бібрінг піддав 

сумніву ранні аналітичні думки про те, що серцевину депресивних 

переживань визначають конфлікт любові й ненависті та інтроеційний гнів. 

Депресія являється результатом напруги, що виникла у результаті надмірно 

заряджених нарцисичних домагань та болісного усвідомлення своєї (реальної 

чи уявної) безпомічності і нездатності жити з цим [24, c. 4-6]. Дж. Якобсон 

також акцентувала надмірний, малореалістичний характер цілей та его-

ідеалів депресивних пацієнтів у відповідності з суворим, караючим та не 

вибачаючим помилки Супер-Его [53]. 

Висловлювалися думки про те, що перехід від перфекціонізму до депресії 

може бути опосередкований самооцінкою. Обговорювалися ідеї і про те, що 

надмірне прагнення до досконалості - це поширена реакція при 

несприятливому погляді особистості на власну цінність та значимість [70].  

Таким чином, низька самооцінка - неминучий наслідок перфекціонізму, 

оскільки навіть незначний негативний зворотній зв'язок може суб'єктивно 

сприйматися як невдача або поразка. Емпіричні дослідження виявляють 

помірний взаємозв'язок між низькою самооцінкою і соціально приписуваним 

перфекціонізмом у студентів. Причинно-наслідковий аналіз підтверджує 

гіпотезу про те, що самооцінка опосередковує взаємозв'язок між 

перфекціонізмом та депресією у неклінічній вибірці. 

Така змінна як перфекціонізм також слугує важливою складовою 

когнітивних теорій, які пояснюють виникнення та хроніфікацію нервової 

анорексії та булімії [115, 160]. Було висунуто припущення про те, що 

перфекціонізм (у формі прагнення володіти ідеальною фігурою) і 

дихотомічне мислення (поляризоване судження про власне тіло - «потворно 

товстий - ідеально стрункий») можуть породжувати занепокоєння формою 

тіла й вагою, змушувати дівчат дотримуватися дуже жорстких дієтичних 
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обмежень і запускати харчові зриви [131, c. 424]. Існує гіпотеза про те, що 

дотримання дієти виступає формою так званого позитивного перфекціонізму 

- дозволяє пацієнткам переживати емоції успіху, відчуття власної сили й 

моральної переваги над іншими у життєвих обставинах, які сприймаються 

ними як недоступні контролю і, у цілому, невдалі [132, c. 67-71]. 

У вибірці студентів симптоми нервової анорексії виявилися 

взаємопов'язаними з рядом параметрів перфекціонізму - «занепокоєність 

помилками» і «сумнівами у власних діях», а також з Я орієнтованим та 

соціально приписаним перфекціонізмом [131]. 

Експериментальні дані вказують також на те, що проблеми харчової 

поведінки пов'язані з наявністю особливої чутливості до неадекватно 

високих очікувань інших людей. У дослідженні К. Плінера та М. Хадока 

брали участь 100 студентів, надмірно стурбованих власною вагою. Вони 

могли діяти відповідно до мети, пропонованої експериментатором (або вкрай 

важкою, або дуже простою), або самостійно вибирати мету. Випробуваним, 

які віддали перевагу цілі, нав'язаній експериментатором, повідомлявся 

свідомо помилковий результат - успіх або неуспіх [132].  

Встановлено, що особи, дуже стурбовані власною вагою, наполегливо 

домагалися запропонованої ззовні нереалістично високої мети, при цьому 

виявляючи занадто високу чутливість до зворотного зв'язку.  

Дане дослідження показало, що стурбовані вагою студенти є більш 

конформними у відношенні до нереалістично високих очікувань інших 

людей, ніж їх вільні від переживань з приводу ваги однолітки. Більш 

масштабне популяційне дослідження у вибірці з 203 студентів повторно 

констатувало взаємозв'язок між перфекціонізмом, симптомами порушень 

харчової поведінки та тривогою. 

Когнітивні теорії вказують на те, що депресія пов'язана з безнадійністю 

щодо можливості контролювати прихід бажаних і небажаних подій [33, c. 75-

78]. Людина, що боїться допустити помилку і не отримати схвалення від 

інших через неможливість бути досконалим - схильна відчувати 
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безнадійність. Соціально-приписуваний перфекціонізм тісно пов'язаним з 

переживаннями безнадії у підлітків, що вчиняли спроби суїциду . 

У літературі досить часто можна зустріти вказівки на зв'язок між 

перфекціонізмом та суїцидальними намірами як у підлітків, так і у дорослих 

[108, 67].  

К. Холендер вважав, що самогубство - один з потенційних способів 

вирішення душевних конфліктів для людей з високим рівнем 

перфекціонізму. Х. Делісл зазначав, що більшість інтелектуально 

обдарованої молоді, схильна до суїцидальної поведінки зважаючи на 

наявність перфекціоністського стилю мислення [133, c. 415]. Р. Баумайстер 

прийшов до висновку про те, що суїцидальний процес може бути 

спровокований високими стандартами особистості або високими 

очікуваннями, що висуваються з боку мікросоціального оточення [118, 389].  

Емпіричні дослідження підтверджують існуючі теоретичні висновки та 

спостереження. Так, дослідники А. Елліс та Д. Ратліф здійснили 

порівняльний аналіз переконань пацієнтів, які мали суїцидальну спробу і тих, 

що не здійснювали її. В суїцидентів спостерігалися помітно вищі очікування 

щодо себе.  

Психіатри В. Вудс та Г. Мюллер показали, що суїцидальні спроби 

здійснюють люди, які відчувають занадто інтенсивну потребу бути 

досконалими та отримувати схвалення від інших. Ж. Раньєрі встанов, що Я-

адресований перфекціонізм та чутливість до критики істотно підвищують 

суїцидальний ризик: аналіз історій життя жінок, які вчинили самогубство, 

показав, що батьки пред'являли до них вкрай високі вимоги. 

Проведені дослідження взаємозв'язку різних параметрів перфекціонізму та 

суїцидальної поведінки носять досить суперечливий характер. П. Хьюітт, Г. 

Флітт та К. Донован досліджували зв'язок різних видів перфекціонізму та 

готовності вчинити суїцид [154, c. 49-54]. Досліджуваними виступали хворі з 

різними психічними розладами (депресією, порушеннями адаптації, 

шизофренією, алкоголізмом, особистісними розладами), які заповнювали 
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MPS-H, Шкалу суїцидального ризику та Шкалу депресії Бека. Всі параметри 

перфекціонізму значимо корелювали з показником «безнадійність» за 

шкалою Бека, висока готовність до самогубства корелювала лише з одним 

параметром - «соціально приписаний перфекціонізм».  

Отримані дані ще раз ілюструють руйнівні наслідки надмірно високих 

очікувань від хворого з боку близьких людей. Автори роблять ряд цінних для 

практичної роботи висновків: 

1) при оцінці суїцидального ризику слід обов'язково з'ясувати - як пацієнт 

сприймає вимоги, що пред'являються до нього соціальним оточенням; 

2) особливе прогностичне значення мають очікування сім'ї від пацієнта. 

У більш сучасному дослідженні встановлено, що обидва параметри 

перфекціонізму - Я-адресований і соціально-приписуваний перфекціонізм 

тісно пов'язані з підвищеною суїцидальною готовністю у студентів коледжу 

та пацієнтів психіатричної клініки. Важливо, що взаємозв'язок суїцидальної 

поведінки та перфекціонізму не був опосередкованим показниками депресії 

та безнадії.  

С. Адкінс та М. Паркер виявили, що наявність суїцидальних думок у 

досліджуваних студентів корелює з так званими пасивними формами 

перфекціонізму - заклопотаністю помилками та сумнівами у власних діях, 

але не з іншими параметрами перфекціонізму, що виділяються в моделі Д. 

Фроста .  

Останнім часом досить часто спостерігається збіг діагностичних ознак 

обсесивно-компульсивного розладу та феноменології перфекціонізму. С. 

Шафран та У. Мансел підтримують думку робочої групи з вивчення 

пізнавальної діяльності при ОКР (Obsessive Compulsive Cognitions Working 

Group) про те, що перфекціонізм служить одним із фактору ризику. Більшість 

пацієнтів з ОКР повідомляють про те, що відчувають сильний потяг до 

безпомилкової, конкретної, точної діяльності [110, c. 297-309].  

Потреба у визначеності та досконалості, правильне виконання 

компульсивних дій у відповідь на нав'язливі думки, а також потреба у 
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симетрії та точності є симптомами даного розладу. Відсутність бажаної 

визначеності підвищує ймовірність того, що пацієнт буде сумніватися у 

правильності власних дій. Сумніви у власних вчинках складають істотну 

частину самого конструкту «перфекціонізм» у розумінні Д. Фроста і служать 

найважливішим феноменологічним компонентом ОКР.  

Пункти MPS Д. Фроста, що вимірюють схильність сумніватися у власних 

діях, були запозичені з інструменту, призначеного для діагностики ОКР: 

«При виконанні звичайних повсякденних справ я часто відчуваю сумніви», 

«Навіть коли я виконав завдання дуже ретельно, я часто починаю 

сумніватися в правильності зробленого». Це означає, що підшкала «сумніви у 

власних діях» вимірює ознаки ОКР, які, в свою чергу, розглядаються 

авторами шкали як ознаки перфекціонізму.  

Деякі автори вважають, що таке змішання характеристик ускладнює 

розуміння перфекціонізму як такого і суперечить його існуючим 

психологічним ознакам, виділених в структурі перфекціонізму Д. Фростом. 

Висловлюється думка про те, що сумніви у власних діях є симптомом ОКР, 

який швидше відображає страх пацієнтів перед надмірною відповідальністю 

за негативні наслідки, ніж перфекціонізм. Тому, доречніше буде розглядати 

сумніви у власних вчинках як симптом ОКР, а не як аспект перфекціонізму. 

Емоційний дискомфорт, міжособистісні непорозуміння та суїцидальний 

ризик - це далеко не повний перелік деструктивних наслідків 

перфекціонізму. Як виявляється, перфекціоністські установки серйозно 

перешкоджають лікуванню.  

У програмі Національного Інституту психічного здоров'я США 

«Depression Collaborative Research Program» порівнювалася ефективність 

трьох форм лікування депресій - інтерперсональної психотерапії, когнітивно-

біхевіоральної психотерапії та традиційного клінічного ведення з 

медикаментозним лікуванням. Особистісні особливості 239 пацієнтів 

зіставлялися з досягнутими у різних лікувальних підходах результатами. 

Перфекціонізм вимірювався за допомогою шкали дисфункціональних 
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установок DAS. У дослідженні брали участь пацієнти, що відповідають 

критеріям поточного епізоду великого депресивного розладу з тривалістю не 

менше двох тижнів і показниками за шкалою Гамільтона від 14 балів і вище. 

Результати дослідження не виявили переваг жодного із використаних 

лікувальних підходів перед іншими. При цьому зазначалося, що 

перфекціонізм виявився значущим предиктором негативного результату для 

всіх форм лікування, оцінюваного як за клінічними показниками, так і за 

допомогою самозвіту.  

Таким чином, автори цієї програми оцінили перфекціонізм як основний 

диструктивний фактор у короткостроковому лікуванні депресій - 

медикаментозному та психотерапевтичному. За даними програми NIMH, 

інші особистісні якості пацієнтів (наприклад, залежність від схвалення) не 

чинили настільки негативного впливу на ефект лікування.  

На даному етапі емпіричних досліджень, отримані результати показують, 

що існує взаємозв'язок між окремими параметрами перфекціонізму та 

різними психічними розладами. Клінічні та популяційні дослідження 

фіксують зв'язок соціально заданого перфекціонізму з депресією та 

тривожністю [101, 43].  

Взаємодіючи з відповідними стресогенними подіями, цей аспект 

перфекціонізму є фактором ризику виникнення депресії та суїцидальних 

намірів [159, c. 650]. Щодо інших параметрів перфекціонізму дані носять 

суперечливий характер. Показник «заклопотаність власними помилками» 

являється підвищеним при наявності соціальної фобії та порушеннях 

харчової поведінки, проте його роль як фактора уразливості поки що 

емпірично не встановлена [156, c. 6-8].  

Завищені особистісні стандарти та Я-адресований перфекціонізм 

виступають параметрами, що найточніше відповідають оригінальному 

конструкту перфекціонізму. Саме ці показники значно підвищені при 

депресії та порушеннях харчової поведінки, дані відповідають клінічним 
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спостереженнями щодо ригідної та абсолютизованої системи переконань 

пацієнтів зазначених груп [2]. 

Не маючи однозначної стабільної системи теоретико-методологічних 

засад, феномен перфекціонізму потребує подальшого поглибленого 

дослідження спираючись на основні здобутки зарубіжних та вітчизняних 

психологів. 

На сьогодні найбільш гострим дискусійним моментом залишається 

питання про психологічну структуру перфекціонізму, зокрема про 

правомірність включення інтерперсональних параметрів у даний конструкт. 

Думки дослідників з даного питання залишаються різко поляризованими, а 

сама феноменологічна структура інтерперсонального перфекціонізму 

потребує уточнення.  

У характеристиці перфекціонізму адресованого до інших людей 

фігурують вимоги щодо бездоганності поведінки інших, високі стандарти їх 

досягнень і неприпустимість помилок у діяльності близьких. Але у даний 

опис не були включені деякі важливі аспекти інтерперсонального 

перфекціонізму - надмірні вимоги до якості самих відносин - кількості 

проявленої уваги та турботи, ступінь взаєморозуміння у дружбі, а також 

постійне відстеження успіхів інших та порівняння себе з ними по принципом 

«Чужі досягнення - свідчення моєї неспроможності».  

Саме тому структура перфекціонізму потребує подальшого її уточнення з 

врахуванням як загальновизнаних змінних перфекціонізму, так і 

особистісних відмінностей, які будуть наявними в окремих вікових та 

статевих, етнічних та крос культурних групах. 

Переважна більшість досліджень перфекціонізму у контексті 

психопатології виконано в неклінічних (студентських) популяціях. Більшість 

авторів одностайно сходяться в тому, що необхідні подальші дослідження 

перфекціонізму в клінічних вибірках. 

Разом з тим, слабко вивченим залишається питання про роль 

перфекціонізму у виникненні та хроніфікації панічного розладу [25, c. 98]. У 
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доступній літературі немає наявної теоретичної та емпіричної розробок цієї 

проблеми. Клінічні спостереження показують, що страх перфекціоністського 

змісту може слугувати показником панічних атак. Пацієнти з панічним 

розладом можуть дотримуватися перфекціоністських установок щодо 

бездоганності здоров'я і фізичного стану, але обидві тези потребують 

подальшої емпіричної перевірки. 

Безумовно, найбільш цінними дослідженнями, які б підтвердили реальну 

роль перфекціонізму як фактору особистісної вразливості до психічних 

розладів, могли б стати лонгітюдні дослідження. 

Всупереч даними про негативний вплив перфекціонізму на результат 

лікування депресій, існує декілька досліджень, що демонструють можливість 

його подолання [34, 50]. Дані були отримані в емпіричному дослідженні, де 

оцінювалася ефективність когнітивно-біхевіоральної терапії 9 дорослих 

пацієнтів. Перфекціонізм оцінювався за допомогою Шкали перфекціонізму. 

Когнітивно-біхевіоральна терапія була сфокусована на підвищеній 

схильності критикувати себе, «паралічі» активності (прокрастинації) та 

надмірно високих особистісних стандартах. Інтервенції виявилися 

успішними для 8 з 9 пацієнтів, хоча ступінь зниження перфекціонізму 

варіювався у різних пацієнтів. 

У книзі по самодопомозі А. Свінсона, присвяченій перфекціонізму, 

описуються стандартні методи когнітивної терапії. Вона містить 

рекомендації по оцінці перфекціонізму, що включає визначення проблемних 

областей за допомогою «щоденника» перфекціонізму, щодо виявлення 

маркерів, які запускають перфекціоністські реакції, за оцінкою тяжкості 

наявних проблем, оцінці корисних та марних стандартів, вироблення гнучких 

переконань замість ригідних перфекціоністських поглядів та установок [34, c. 

29-32].  

У фокус терапії потрапляють: розробка плану змін, підрахунок 

співвідношення «витрат та виграшів» при ослабленні перфекціоністських 

стандартів, виявлення пріоритетних цілей, вибір різноманітних поведінкових 
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стратегій і тактик. Для здійснення встановленого плану пропонується дві 

основні стратегії змін. 

Перша стратегія передбачає зміну перфекціоністських автоматичних 

думок за допомогою записів у щоденнику, з оцінкою «за» та «проти» цих 

думок, інформування щодо згубності завищених стандартів, включення у 

власну перспективу точок зору інших людей, знаходження компромісів з 

самим собою та з іншими людьми, проведення біхевіоральних експериментів, 

які оцінюють точність перфекціоністських думок, зміна звичних соціальних 

порівнянь, тренінг вміння бачити велику картину, а не маленькі деталі, 

вироблення стратегій подолання, які повинні ґрунтуватися на принципах 

когнітивної терапії тривожних та афективних розладів. 

Друга стратегія передбачає зміну перфекціоністської поведінки за 

допомогою процедури градуйованого занурення (наприклад, тренінг вміння 

терпіти безлад у будинку, одягання шкарпеток навиворіт), попередження 

реакції (наприклад, утримуватися від повторної перевірки роботи), тренінг 

комунікації, знаходження пріоритетів та подолання застою у діяльності. Такі 

стратегії також взяті з традиційної когнітивно-біхевіоральної терапії 

тривожних та афективних розладів.  

Дієвість терапевтичних стратегій А. Свінсона не була піддана оцінці в 

контрольованому дослідженні, але отримала високу оцінку в професійному 

співтоваристві когнітивних терапевтів. 

Таким чином, сучасні як теоретичні так і емпіричні психологічні надбання 

в дослідженні феномену перфекціонізму вказують на те, що перфекціонізм є 

одним з найважливіших особистісних факторів та предикторів розладів 

афективного спектру. Він може брати початок як з дитинства так і 

набуватися у ході шкільного навчання та засвоєння професійного досвіду.  

Емпіричні дослідження зв'язку перфекціонізму як особистісної риси з 

різними видами психопатології, розпочаті в 1980 роки, вважаються досить 

перспективними і в ХХІ столітті у плані постановки нових 

психотерапевтичних завдань та розвитку методів допомоги. На сьогодні 
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одним з найбільш дискусійних залишається питання щодо специфічності 

перфекціонізму для конкретних психічних нозологій. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ. 

У першому розділі нашого дослідження здійснено теоретико-

методологічний аналіз перфекціонізму як причини виникнення афективних 

розладів. Перші спроби пояснення даного феномену були здійснені ще в 

епоху Середньовіччя. З точки зору релігійних догматів і філософських вчень 

того часу перфекціонізм – це віра у те, що досконалість є саме тією кінцевою 

метою, до якої повинні прагнути як окремий індивід, так і все людство. 

Прихильники такого тлумачення перфекціонізму вважають, що 

вдосконалення людини є не тільки її моральним завданням, але і глобальним 

сенсом історичних епох.  

Довгий час перфекціонізм розглядався як абстрактна філософська 

категорія, що визначається як постійне прагнення до ідеалу, якого не можна 

досягнути. Прагнення ідеалу включало у себе розвиток талантів, моральних 

якостей та доброчесності. До прихильників такого тлумачення належать Г.В. 

Лейбніц, А. Шефтсбері, М. Кондорс, Х. Вольф, І. Кант, В. Паулі.  

На початку ХХ століття перфекціонізм став виступати об’єктом 

дослідження у суміжних гуманітарних науках. Однак, саме у психології він 

став розглядатися як специфічна особистісна властивість, що впливає на 

якість життя людини та її психічне самопочуття. 

Перші теоретичні дослідження даної проблеми були зроблені 

американським психоаналітиком Карен Хорні, яка, однак, не апелювала до 

самого поняття «перфекціонізм», а оперувала лише його провідними 

характеристиками і властивостями. Клінічний психолог К. Холендер був 

одним із перших, хто дав визначення перфекціонізму як явищу постановки 

до себе вимог вищого рівня якості у діяльності, ніж ті, що вимагаються 

обставинами. 
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Спроби наукового пояснення перфекціонізму закінчилися побудовою 

теоретичних моделей даного феномену, визначенням його провідних 

характеристик та властивостей. Перфекціонізм почав розглядатися не тільки 

як філософська категорія але і як особистісна характеристика, що негативно 

впливає на нормальний розвиток людини і може виступати причиною 

патологічних розладів різної складності. У 60 – 70рр. були зроблені перші 

спроби емпіричного уточнення поняття «перфекціонізм», побудова його 

типологічної структури, вивчення видів та головних функцій. Було здійснено 

операціоналізацію поняття - створення інструментів для вимірювання 

перфекціонізму.  

У результаті роботи з літературними джерелами у теоретичному аналізі 

дослідження узагальнено представлені всі теорії та емпіричні підходи до 

тлумачення перфекціонізму як особистісної властивості, що існують на 

даний час. Особливу увагу було звернуто на взаємозв’язок перфекціонізму з 

психопатологічними розладами (депресією, тривожними розладами, 

порушеннями харчової поведінки). Здійснено огляд головних підходів до 

тлумачення джерел походження перфекціонізму, зокрема його патологічної 

форми. 

Але не дивлячись на підвищений інтерес до проблеми дослідження 

перфекціонізму на кінець ХХ століття, питання про його психологічну 

структуру та механізми й досі залишаються відкритими і слугують 

предметом гострої полеміки. Немає чіткої теоретико-методологічної бази, що 

була б підкріплена емпіричними дослідженнями як для клінічних так і 

загальних вибірок. Відкритим залишається і питання стосовно джерел 

походження даного феномену та головних детермінант розвитку 

дисфункційних перфекціоністських установок. 

Результати першого розділу дисертації знайшли відображення в таких 

публікаціях автора:  

1. Проскурня А. С. Клинический перфекционизм в контексте 

психоаналитической парадигмы / А. С. Проскурня // Материалы ХХІІІ 
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Международной молодежной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2016». – М. : МАКС Пресс, 

2016. – С. 1-2. 

2. Проскурня А. С. Дослідження типологічної структури 

перфекціонізму: методологічний аспект / А. С. Проскурня // 

Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 

святкування 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Дня 

психолога. – К. : Логос, 2017. – С. 212-214. 
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РОЗДІЛ 2. 

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОЦЕДУРА 

ПРОВЕДЕННЯ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ 

ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ЯК БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО ФЕНОМЕНУ. 

2.1. Організація та етапи проведення емпіричного дослідження  

Емпіричне дослідження типології перфекціонізму як детермінанти 

виникнення афективних розладів, включало у себе чотири етапи: 

підготовчий, діагностичний, статистичної обробки й аналізу результатів за 

допомогою комп’ютерної програми SPSS – 17 та формулювання висновків, 

практичних рекомендацій та перспектив подальшого дослідження обраної 

проблематики. 

Підготовчий етап складався з розробки наукового апарату дослідження: 

визначення об’єкту, предмету, мети та задач, актуальної проблематики. Нами 

здійснено підбір адаптованих психодіагностичних методик, які відповідають 

темі дослідження та задовольняють його цілі [17].  

За відсутності в українській науці якісного психодіагностичного 

інструменту для визначення перфекціонізму, нами було розроблено 

авторську методику, спираючись на структуру багатофакторної моделі 

даного феномену. За допомогою опитувальника стало можливо виділити 

диференціальні типи на континуумі Функціональний – Дисфункціональний 

перфекціонізм. 

На підготовчому етапі нами проведено пілотажне дослідження 

розробленого опитувальника, здійснено його стандартизацію. Методика 

являється статистично надійною, валідною та відповідає всім 

психометричним вимогам якісного психодіагностичного інструменту [18]. 

Підготовчий етап передбачав формування загальної вибірки, що 

складається з 278 респондентів. Це дві клінічні групи, зі встановленим 

психопатологічним діагнозом; загальна група менеджерів середньої та вищої 
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ланки; учні загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл; студенти українських 

на американських університетів. 

Наступним етапом проведення емпіричного дослідження стала 

безпосередня діагностика респондентів за допомогою відповідних методик 

для визначення переважаючого типу перфекціонізму та індивідуально-

психологічних якостей досліджуваних [3]. Найбільша складність у здійснені 

діагностики полягала у тому, що досліджувалися клінічні вибірки, до яких 

входили респонденти з розладами емоційної сфери, а тому при проведенні 

дослідження потрібно було враховувати й негативний фізичний та 

психологічний стан хворих і орієнтуватися на умови найбільш комфортні для 

їх самопочуття. 

Третій етап емпіричного дослідження, згідно якого будуть формуватися 

подальші висновки та перспективи щодо обраної проблематики, передбачав 

статистичну обробку результатів: визначення переважаючого типу 

перфекціонізму для кожної групи досліджуваних; аналіз особистісних 

властивостей досліджуваних з певним типом перфекціонізму, побудова 

відкритої типології на основі індивідуально-психологічних профілів 

особистості у відповідності до диференціально-типологічної структури 

перфекціонізму; дослідження генезису перфекціонізму - встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків між стратегією виховання у батьківській 

родині та виникненням дисфункціонального перфекціонізму, а також типом 

перфекціонізму як детермінантою виникнення афективних розладів. За 

допомогою порівняльного аналізу представлено відмінності у емоційній 

сфері учнів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, описано переважаючий 

тип перфекціонізму, властивий кожній групі. Визначено кількісні відмінності 

у рівні особистісної тривожності студентів українських та американських 

університетів та властивому їм типу перфекціонізму. 

На основі отриманих результатів дослідження було розроблено практичні 

рекомендації, що сприяють вчасній діагностиці та корекції 

перфекціоністських установок на ранніх стадіях. Точне й послідовне 
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дотримання алгоритму проведення емпіричного дослідження допомагає 

уникнути отриманню помилкових даних та формуванню хибних висновків та 

прогнозів. Тому, всі етапи нашого дослідження було виконано у 

відповідності до існуючих правил та норм, що забезпечило отримання 

максимально достовірних результатів і досягнення встановленої мети та 

задач дослідження. 

2.2. Характеристика методів та психодіагностичних методик 

дослідження 

Завдання дисертаційної роботи зумовили вибір методів та методик, 

орієнтованих на комплексний характер дослідження. Для встановлення 

змістового наповнення та емпіричного обґрунтування психологічних 

аспектів впливу структури перфекціонізму на виникнення та розвиток 

депресивних та тривожних розладів, було використано психодіагностичний 

комплекс, що складався з авторського опитувальника та наукових методик, 

відбір яких здійснювався у відповідності з проблематикою даного 

дослідження, його метою та задачами.  

Дослідницька робота ґрунтувалася на використанні наступних методів 

наукового пізнання: 

1. Теоретико – аналітичні: систематизація наукового матеріалу; 

теоретичний аналіз літературних джерел на основі принципів історичної 

реконструкції та системного підходу; теоретичне моделювання; порівняння 

та узагальнення теоретичного та емпіричного матеріалу; 

2. Організаційні: порівняльний аналіз результатів різних груп 

досліджуваних; 

3. Емпіричні: у процесі дослідження було використано такі 

стандартизовані психодіагностичні методики: опитувальник «Типи 

перфекціонізму» авторська методика; «Експрес діагностика рівня соціальної 

фрустрованості» Л.І.Вассермана в модифікації В.В.Бойко; опитувальник для 

визначення переважаючої мотивації успіху або уникнення невдачі (МУН) 
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А.А. Реана; методика «Дослідження рівня суб'єктивного контролю» Дж. 

Роттера; методикою Дембо-Рубінштейн для дослідження самооцінки в 

модифікації П.В. Яньшина, опитувальник ADOR «Підлітки про батьків», 

методика діагностики рівня шкільної тривожності Б. Філліпса, «Шкала 

реактивної та особистісної тривожності» Ч. Спілбергера, Ю. Ханіна, «Шкала 

депресії» А. Бека;  

4. Методи описової та математичної статистики: Т-критерій Стьюдента 

для незалежних груп, факторний аналіз, регресійний аналіз, розрахунок 

середніх величин, процентного співвідношення, стандартних відхилень. Для 

математико-статистичної обробки використовувався програмний пакет даних 

SPSS 17 та Excel для Windows. 

5. Інтерпретаційні: структурні методи для побудови типології. 

2.2.1. Диференціальний опитувальник типології перфекціонізму. 

А) Теоретичне обґрунтування конструювання методики. 

Поняття «перфекціонізм» довгий час було проблемною категорією у 

психології, не існувало одностайної думки стосовно його змістового 

наповнення, джерел виникнення, якісної типології та повного спектру впливу 

на психічну сферу особистості. Це спричинило розробку досить великої 

кількості моделей перфекціонізму у контексті різних психологічних шкіл та 

підходів, що не повністю розкривали функціональне наповнення поняття, 

відштовхуючись тільки від однієї базової характеристики. Особливо гостро 

постає проблема складових перфекціонізму – однофакторності чи 

багатофакторності його структури. 

Тому, за мету розробки опитувальника взято феноменологічне уточнення 

конструкту «перфекціонізм»: концептуалізація та операціоналізація даного 

поняття,  спираючись на структуру багатофакторної моделі даного феномену.  

Так як перфекціонізм являється новою і ще недостатньо вивченою 

категорією психологічної науки, то і адекватного методичного 

інструментарію для його дослідження розроблено досить мало, здебільшого 
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це опитувальники, що визначають наявність/відсутність перфекціонізму, без 

визначення глибокої структури та типології. Для вітчизняних респондентів 

існує тільки один адаптований опитувальник – це «Багатомірна шкала 

перфекціонізму» П.Хьюіта., Г.Флетта в адаптації І.І.Грачовою, що дозволяє 

виміряти рівень перфекціонізму і визначити характер співвідношення його 

структурних складових. За основу типології перфекціонізму П.Хьюіта., 

Г.Флетта взято об’єднуючу характеристику – джерело походження 

феномену, тобто, що саме виступає каталізатором до виникнення 

перфекціоністських суджень: сама особистість чи соціум.  

На нашу думку, перфекціонізм варто розглядати як багатогранне явище, 

враховуючи і джерело походження і функціональну наповненість і 

мотиваційний компонент. 

Таким чином, було розроблено опитувальник, що спирається на наукову 

модель двокомпонентної структури перфекціонізму Р.Слейні, що подана за 

допомогою схеми – Рис. 2.1. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Двокомпонентна модель структури перфекціонізму. 
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Спираючись на структуру перфекціонізму Р.Слейні, російський психолог 

Н.Гаранян, запропонувала розглядати дизфункціональний перфекціонізм як 

клінічний феномен [31, 106]. Але варто додати, що клінічний 

(дисфункціональний) перфекціонізм не можна розглядати як виключно 

одномірний конструкт, це обмежує дослідницьку активність і зводить дане 

поняття лише до інтенсивності його впливу на особистість. 

Важливо зазначити, що одномірність моделі перфекціонізму не враховує 

такий важливий фактор як спрямовуючі механізми розвитку та 

функціонування перфекціонізму. У той час як багатофакторний підхід 

дозволяє більш точно диференціювати його за базовими ознаками, на які 

можна спиратися для побудови типології і у подальшому для більш 

ефективного лікування психопатології, причиною яких являються 

перфекціоністські установки. Разом з тим потрібно відділяти функціональне 

прагнення люди до ідеалу, що супроводжується позитивним прагненням до 

успіху і критичним співвідношенням об’єктивних вимог і власних сил, від 

клінічного перфекціонізму, як дизфункціонального явища, що шкодить 

гармонійному розвитку особистості. 

Метою опитувальника є виділення структурних компонентів на 

континуумі «Функціональний-Дисфункціональний» перфекціонізм, 

створення типології перфекціонізму. 

В основу типології було покладено наукові розробки Н.Гаранян та 

Б.Сороцкіна, які виділяли невротичний та нарцисичний типи перфекціонізму. 

Обидва види пов’язані з різним способами досягнення «ідеальності», різною 

спрямованістю на діяльність та результат, та різними мотивами, що лежать в 

основі їх активності [31]. Це дає нам змогу побудувати теоретичну модель 

опитувальника, що зображена на схемі – Рис. 2.2. 

Нарцисичний перфекціонізм - це спроба відповідати грандіозному образу 

Я, уникнути сорому і втрати захоплення з боку соціуму. Нарцисичний тип 

визначається як домінування мотивації досягнення довершеності, отримання 
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схвалення і захоплення, нехтуючи всіма іншими мотивами, перетворення 

досягнень та визнання в головний сенс життя. 

Односпрямованість мотивації являється основним розмежувальним 

критерієм між нарцисичним перфекціонізмом та обсесивно-компульсивним. 

При обсесивно-компульсивному перфекціонізмі ідеалізований образ не 

витісняє всі інші мотиви й змістовні інтереси особистості. Така людина буде 

зацікавленою не тільки у результаті але і у самій діяльності, акцент на 

досягнення буде пов'язаний з цінністю такої діяльності, а не тільки з однією 

нав’язливою потребою викликати захват в оточуючих. Обсесивно-

компульсивний тип перфекціонізму буде властивий людям, які в першу 

чергу, прагнуть досягнути ідеалу задля виправдання власних очікувань. 

Невротик може отримувати задоволення від зробленого «недостатньо добре», 

хоча і переживає почуття провини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Теоретична модель опитувальника. 
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Розбіжність між обсесивно-компульсивним і нарцисичним типами, може 

зводитися до того, що перші прагнуть бути досконалими, а другі - здаватися 

досконалими. Дана тенденція відображена у концепції «Перфекціоністської 

самопрезентації» П. Хьюітта і Г. Флетта.  

Функціональний тип перфекціонізму передбачає постановку 

реалістично високих стандартів діяльності, але при цьому співвідносячи 

власні сили з поставленими вимогами, відсутність вузько направленого 

мислення у категоріях «ідеал-невдача», зрілі й адаптивні когнітивні схеми, 

адекватну оцінку можливостей своєї особистості, здатність до децентрації, 

відсутність постійного порівняння себе з більш успішними іншими, 

прийняття критики стосовно діяльності та ставлення до помилок як до 

норми, що легко можна виправити. 

Співвідношення характеристик трьох типів перфекціонізму може бути 

різним, так як не існує чистої типології у повному її вираженні, вони 

комбінуються за домінуючим одним типом - це призводить до утворення 

різних профілів особистості. 

Б) Процедура розробки методики 

За структурою опитувальник складається з 3 субшкал, які більш детально 

представлені у таблиці 2.1, кожна з яких вимірює наявність характеристик 

кожного з типів перфекціонізму у структурі особистості. Опитувальник 

містять у собі прямі та обернені твердження, побудовані за дихотомічним 

типом (твердження з альтернативним вибором), що є досить простим для 

розуміння, легким та зручним для обрахунку [55].  

Для проведення пілотажного дослідження було розроблено 60 тверджень, 

що передбачають відповідь «Так», «Ні».  

Бі-полярний тип питань було використано для спрощення процедури 

проходження методики, так як передбачається, що даний інструментарій, 

переважно, буде використовуватися для діагностики клінічних вибірок. 

Для проведення пілотажного дослідження було обрано репрезентативну 

вибірку у складі 120 чоловік, яка включала в себе представників як 
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чоловічої, так і жіночої статі, віком від 17 до 35 років, різного соціального 

статусу та професії. Це дало змогу об’єктивно вивчити даний феномен та у 

майбутньому поширення його результатів на генеральну сукупність.  

Обраний віковий проміжок пояснюється тим, що саме в цей період 

відбувається активна навчальна та включення до трудової діяльності, молода 

людина прагне відповідати еталонному результату, що ставить перед нею 

суспільство, або ж власно вибудованому, часто це призводить до 

дизадаптивного сценарію соціалізації, неможливості відповідати 

очікуванням, хибному ціле покладанню.  

У більшості випадків диcфункціональний перфекціонізм розглядається у 

клінічному аспекті, і призводить до виникнення психопатології різної 

складності. 

Таблиця № 2.1  

Субшкали диференціального опитувальника типології 

перфекціонізму 

Нарцисичний тип Обсесивно- 

компульсивний  тип 

Функціональний тип 

Прямі твердження 

1) Мені важливо, щоб 

інші високо оцінювали мою 

діяльність. 

4) Сім’я очікує від мене 

тільки найвищих досягнень. 

7) Я буду подобатися 

іншим, тільки якщо 

досягатиму ідеальних 

результатів у всьому. 

10) Якщо я допущу 

помилку в роботі – 

назавжди втрачу довіру 

керівництва. 

13) Оточуючі мають 

знати про мої визначні 

досягнення. 

16) Люди очікують від 

мене тільки бездоганних 

результатів. 

2) Завжди й в усьому я 

повинен досягати 

найкращих результатів.  

5) Я вимагаю від себе 

тільки ідеальних 

результатів. 

8) Я дуже часто 

переживаю, коли мою 

роботу критикують. 

11) Я отримую 

задоволення не тільки від 

результату, а  й від шляху 

його досягнення. 

14) Я дуже картаюся, 

якщо знаходжу помилки в 

своїй роботі. 

17) Тільки досягнувши 

бездоганних результатів 

діяльності я відчуваю себе 

3) Я завжди співвідношу 

власні цілі зі своїми 

можливостями. 

6) Я отримую 

задоволення і від помірно 

добре виконаної роботи. 

9) Критику я сприймаю 

як поштовх до розвитку та 

вдосконалення. 

12) Я впевнений у 

власних силах. 

15) По життю я 

встановлюю високі 

стандарти діяльності, але не 

досягнувши бажаного, 

розумію, що зробив все 

можливе. 

18) Я прагну до 

найкращих результатів, але 
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19) Якщо мені щось 

вдалося, то це значить, що в 

подальшому я буду 

прагнути більшого аби не 

розчарувати оточуючих. 

22) Всі вважають, що я 

маю бути найкращим у 

будь-якій діяльності. 

25) Мені соромно,коли 

не досягнувши найкращого 

результату, я розчаровую 

оточуючих. 

28) Мене будуть 

поважати, тільки якщо, по 

життю я досягатиму 

найвищих результатів. 

31) Головне, щоб інші 

бачили мене тільки 

«переможцем по життю», їм 

не можна знати про мої 

проблеми.   

34) Мене дратує, коли 

оточуючі не помічають моїх 

непересічних здібностей та 

надзвичайних досягнень. 

37) На ідеальність 

виконаного завдання мають 

вказувати інші люди. 

 

 

 

 

 

 

 

щасливим. 

20) Я часто відкладаю 

виконання важливого 

завдання, бо боюся, що не 

зможу зробити його 

бездоганно. 

23) Після невдало 

виконаної роботи, я надовго 

втрачаю віру в себе. 

26) Навіть, якщо мене 

хвалять за успішно 

виконану роботу, я 

відчуваю, що все рівно не 

досягнув бажаного 

результату. 

29) Для мене не важлива 

думка інших, головне, щоб я 

був впевнений в ідеальному 

результаті свого завдання. 

32) Я вимагаю від себе 

тільки ідеального 

результату. 

35) Життя втрачає сенс, 

якщо людина не прагне 

досягнути ідеалу у всьому. 

38) Мені трапляється по 

кілька разів переробляти 

вже виконану роботу, 

намагаючись її покращити. 

розумію, що, часом участь 

дає більше ніж перемога. 

21) У більшості випадків 

я задоволений рівнем своїх 

досягнень. 

24) Я можу собі 

дозволити незначні помилки 

в роботі, якщо це не 

позначиться на кінцевому 

результаті. 

27) Я відчуваю 

задоволення від діяльності, 

навіть, якщо не досягаю 

найкращих результатів. 

30) Я розумію, що 

досягнення ідеалу, не завжди 

залежить тільки від мене. 

33) Помилки я сприймаю 

як нормальний факт 

діяльності, який з легкістю 

можна виправити. 

36) Виконуючи завдання, 

я не завжди досягаю 

найкращого результату, зате 

отримую нову інформацію 

та розвиваюся як 

особистість. 

39)Всі завдання я 

намагаюся виконувати 

бездоганно але якщо 

знаходжу помилку, швидко 

її виправляю, не 

засмучуючись. 

60) Часом, я відчуваю 

задоволення і від 

результатів, які не є 

досконалими. 

Зворотні твердження 

40) Для мене головне 

участь, а не перемога. 

43) Я отримую 

задоволення від самого 

процесу діяльності, а не 

тільки від ідеального 

результату. 

41) Я ніколи не ставлю 

собі за ціль досягнути 

найвищих результатів 

44) Для мене не важливо 

завжди й  в усьому бути 

найкращим. 

47) Мені не важливо 

42) Немає іншого 

результату в діяльності 

окрім як ідеал або невдача. 

45) Ідеально виконаною 

роботою вважається тільки 

та, яку й інші вважають 

ідеальною. 
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46) Я не розумію людей, 

що прагнуть досягнути 

успіху в справі, яка їм не до 

душі, тільки для того, щоб 

мати повагу значимих осіб. 

49) Не можна тільки 

здаватися ідеальним, а не 

бути таким. 

52) Я буду подобатися 

оточуючим, навіть якщо не 

досягатиму успіху у всьому. 

55) Мені не важливо, чи 

буде моя діяльність високо 

оціненою іншими.   

58) Оточуючі не 

зобов’язані високо 

оцінювати мої досягнення, 

головне, що я в  цьому 

впевнений. 

завжди все виконувати як 

найкраще, головне, щоб 

було зроблено. 

50) Люди, що досягають 

найвищих результатів по 

життю, здебільшого не 

щасливі. 

53) Ідеалу досягнути 

неможливо, потрібно 

задовольнятися тим, що 

маєш. 

56) Успіх на роботі чи в 

навчанні не являється для 

мене найважливішим 

завданням у житті. 

59) Незважаючи ні на 

що, я завжди задоволений  

результатами своїх зусиль. 

48) Здебільшого, я 

ставлю цілі, які майже 

нереально досягнути. 

51) Я задоволений собою, 

тільки коли досягаю високих 

результатів. 

54) Я ще ніколи не був 

задоволений своїми 

досягненнями в повній мірі. 

57) Головним мотивом по 

життю, для мене є орієнтація 

на уникнення невдач, а не 

досягнення успіху. 

 

 

Лише при наявності внутрішньої узгодженості, узгодженості між запитаннями, 

методика вважається надійною, що дозволить отримувати об’єктивні результати й 

поширювати їх на інші вибірки. Опитувальник вважається достатньо надійними, 

якщо Альфа Кронбаха знаходиться у межах від 0,7 до 0,8. Чим вище значення, тим 

ближчі отримані значення до істинних показників, що вимірюються. 

У ході першого обрахунку показник Альфа Кронбаха становить 0,624 Р <0,01. 

Це вказує на недосить високу надійність та внутрішню узгодженість 

методики, деякі питання побудовані не досить вдало та не розкривають всієї 

структури об’єкту дослідження.  

Спираючись на показники Альфи Кронбаха, було прийнято рішення, вилучити з 

опитувальника 15 запитання, надійність яких є досить низькою, що призводить до 

заниження загального коефіцієнту надійності.  

Найнижчі показники отримали запитання: № 8 (0,275 Р <0,01), № 11 (0,326 Р 

<0,01), № 21 (0,305 Р <0,01), № 27 (0,386 Р <0,01), № 30 (0,407 Р <0,01), № 31 

(0,406 Р <0,01), № 32 (0,414), № 34 (0,348), № 37 (0,267 Р <0,01), № 39 (0,412 
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Р <0,01), № 43 (0,373 Р <0,01), № 45 (0,306 Р <0,01), № 50 (0,339 Р <0,01), № 

52 (0,380 Р <0,01), № 56 (0,336 Р <0,01). 

При повторному обрахунку внутрішньої узгодженості методики, значно 

збільшилися показники надійності та узгодженості, так як було виключено не 

відповідні запитання. За отриманими результатами, Альфа Кронбаха 

становить 0,718 Р <0,01. Це свідчить про високу надійність та внутрішню 

узгодженість тесту. Всі питання методики є логічно пов’язаними і 

спрямовані на вимірювання одного й того ж феномену.  

Таким чином кінцева структура опитувальника складається з 45 

тверджень, які відповідають трьом субшкалам: Нарцисичний тип, Обсесивно-

компульсивний та Функціональний тип перфекціонізму. 

Результатом проведення першого етапу дослідження стало конструювання 

кінцевого варіанту методики та створення статистичних ключів для його 

обрахунку. Спосіб обрахунку ключів до методики наведено в таблиці 2.2. 

Таблиця № 2.2 

Ключі обрахунку отриманого результату 

Твердження Ні Так 

Прямі № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 45. 

0 1 

Зворотні №  30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43,44. 

1 0 

Обов`язковим етапом для конструювання об’єктивного тесту є обрахунок ре-

тестової надійності - надійність при повторному тестуванні. Перевірка даних 

полягає у повторному пред’явленню тесту через певний проміжок часу. Це 

допоможе визначити сталі характеристики, а не ситуативні прояви. Нами було 

проведено кореляційний аналіз (Пірсона), здійснено порівняння первинних та ре-

тестових результатів дослідження [74]. Вибірка при повторному тестуванні 

складала 60 респондентів.  

Отримані результати кореляційного аналізу, вказують на те, що показник 

ретестової надійності є досить високим. Було виявлено значиму кореляцію на рівні 
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0,01 між шкалами опитувальника при пілотажному тестуванні та повторному - 

ретестовому дослідженні. Це дає підстави стверджувати, що методика вимірює не 

ситуативні прояви ознаки, а сталий тип перфекціонізму 

Таблиця № 2.3 

Кореляційні зв’язки між результатами пілотажного та Ретестового 

дослідження 

 

Шкали 

опитувальника 

Ре-тестовий 

Нарцисичний тип 

Ре-тестовий 

Обсесивно-

компульсивний 

тип 

Ре-тестовий 

Функціональний 

тип 

Нарцисичний 

тип 

0,653 Р <0,01  

 

 

Обсесивно-

компульсивний 

тип 

 0,742 Р <0,01  

Функціональни

й тип 

  0,784 Р <0,01 

 

Отримані результати кореляційного аналізу, вказують на те, що показник 

ретестової надійності є досить високим [62]. Було виявлено значиму кореляцію на 

рівні 0,01 між шкалами опитувальника при пілотажному тестуванні та ре-тестовому 

– таблиця 2.3. Це дає підстави стверджувати, що методика вимірює не ситуативні 

прояви ознаки, а сталий тип перфекціонізму 

Валідність є одним з основних критеріїв якості тесту. Валідність – це 

відповідність між рівнем вираженості властивості, що досліджується і методом її 

виміру. Чим більш валідніший тест, тим краще відображається в ньому якість 

феномену, для виміру якого його було створено.  

Очевидна валідність характеризує рівень усвідомленості об’єкту, що 

вимірюється, тобто чи будуть здогадуватися респонденти, що досліджує 

запропонований їм опитувальник. 
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Результати досліджень будуть більш правдивими та реалістичними, якщо 

досліджуваний не знатиме кінцевої мети тесту. Це допоможе уникнути прояву 

соціально бажаної поведінки. 

У кінці бланку з твердженнями було розміщено питання: «Що, на Вашу думку 

досліджує даний опитувальник»? За результатами відкритого питання, 80% 

досліджуваних не здогадувались, що вимірює тест; 10% називали близькі за 

значенням поняття: тривожність, мотивація до діяльності, впевненість у собі, 5% 

утримались від відповіді і лише 5% - здебільшого представники юнацького віку 

визначили, що дана методика діагностує рівень порушення домагань. 

Конкурентна валідність -  вимірюється за допомогою порівняння даного тесту 

з іншою методикою, яка має протилежну направленість і характеризується 

високим рівнем надійності та стандартизованості або іншого тесту, що вимірює 

такий самий феномен. 

За основу виявлення конкурентної валідності було взято опитувальник, який на 

теренах пост радянського простору являється єдиною адаптованою методикою – 

«Багатомірна шкала перфекціонізму» П.Хьюітта та Г.Флетта, в адаптації 

І.І.Грачової [36]. 

У результаті порівняння шкал двох методик, було отримано пряму кореляцію 

на рівні значимості Р< 0,01 між шкалами «Нарцисичний тип» та «Соціально 

заданий перфекціонізм», а також «Обсесивно-компульсивний тип» та 

«Перфекціонізм орієнтований на себе» - таблиця 2.4. Зворотній кореляційний 

зв'язок було виявлено між шкалою «Функціональний тип» та трьома шкалами 

опитувальника «Багатомірна шкала перфекціонізму» на рівні значимості Р< 0,05.  

Таким чином, отримані дані вказують на високий рівень конкурентної 

валідності розробленої методики, так як за допомогою кореляційного аналізу 

Пірсона було виявлено значимий зв’язок між  її шкалами та методикою, що 

також призначена для встановлення рівня перфекціонізму але має дещо іншу 

направленість. 
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Таблиця № 2.4 

Результати встановлення конкурентної валідності 

 

Шкали 

Соціально 

заданий 

перфекціонізм 

Перфекціонізм 

орієнтований на 

себе 

Перфекціонізм 

орієнтований на 

інших 

Нарцисичний 

тип 

0,738 

Р< 0,01 

  

Обсесивно-

компульсивний тип 

 

 

0,703 

Р< 0,01 

0,551 

Р< 0,05 

Функціональний 

тип 

-0,483 

Р< 0,01 

-0,445 

Р< 0,05 

-0,405 

Р< 0,05 

 

Конструктивна валідність - демонструється повним описом змінної, для 

вимірювання якої призначений тест. 

Спираючись на теоретичну базу досліджуваного феномену, можна стверджувати, що 

перфекціонізм не може проявлятися тільки за допомогою одного типу, виключаючи інші. 

Не можна говорити про існування чистої типології, але логічно допустити, що найчастіше 

будуть зустрічатися поєднання дизфункціональних типів перфекціонізму або переважання 

функціонального перфекціонізму з наявністю одиничних властивостей, які притаманні 

клінічним типам але при цьому їх прояви будуть ситуативними не перебільшуючи 

показник норми.  

Разом з тим залишається відкритим питання: «Чи являються  типи перфекціонізму 

категоріальними чи континуальними характеристиками»? Ми не можемо стверджувати, 

що перевага того чи іншого типу перфекціонізму не буде залежати від актуальної стадії 

захворювання. 

За допомогою кореляційного аналізу Пірсона була встановлена наявність значимого 

зв’язку між шкалами опитувальника. Пряму кореляцію було виявлено між типами 

клінічного перфекціонізму: Нарцисичного та Обсесивно-компульсивного (0,652, Р< 0,01 ). 

Стійкий обернений зв'язок існує між клінічними типами та Функціональним 

перфекціонізмом: Нарцисичний тип – Функціональний тип (-0,614, Р< 0,01); Обсесивно-

компульсивний – Функціональний тип (-0,628, Р< 0,01). 
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Отримані результати підтверджують наше припущення стосовно наявності прямого 

значимого зв’язку між клінічними типами та значимої зворотної кореляції між 

функціональним та клінічним перфекціонізмом. 

Стандартизація являється однією з базових умов існування тесту. Вона 

дає змогу порівняти показники отримані однією репрезентативною вибіркою 

з результатами генеральної сукупності або інших груп досліджуваних. За її 

допомогою можлива адекватна оцінка результатів окремого досліджуваного. 

Диференціація даних шкал за інтенсивністю прояву ознаки здійснена не 

була, так як здебільшого рівні вираженості використовується для тестів 

досягнень. Наше дослідження не мало за мету варіювати кожну шкалу 

перфекціонізму за інтенсивністю, для початку, потрібно вивчити клінічний 

перфекціонізм в контексті негативного впливу на особистість при його 

присутності в профілі досліджуваних. 

Для стандартизації нашого тесту було обраховано середнє значення та 

стандартне відхилення за кожною з трьох шкал – таблиця 2.5. 

Таблиця № 2.5 

Результати описової статистики 

 Min. Max. Середнє 

значення 

Стандартне 

відхилення 

Нарцисичний тип 6 14 12,70 4,405 

Обсесивно-

компульсивний тип 

4 12 11,18 4,303 

Функціональний 

тип 

4 10 10,03 3,047 

Таким чином, найбільш інтенсивний прояв перфекціонізму був виявлений за 

шкалою «нарцисичний тип» (12,70), середнє значення обсесивно-компульсивного 

типу сягало 11,18, а функціонального лише 10,03.  

Отримані дані вказують, що дисфункціональні типи перфекціонізму 

переважають над функціональним типом, що може тягнути за собою негативні 

наслідки, так як саме риси клінічного перфекціонізму лягають в основу розвитку 

психопатології різної тяжкості. 
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2.2.2. Методика експрес діагностики рівня соціальної фрустрованості 

Л.І. Вассермана (в модифікації В.В.Бойко) 

Методика спрямована на дослідження та діагностику рівня соціальної 

фрустрованості та фіксує ступінь незадоволеності соціальними досягненнями 

в провідних аспектах життєдіяльності. 

Опитувальник складається з 20 тверджень, по кожному з яких 

визначається показник рівня фрустрованості. Він може варіюватися від 0 до 4 

балів. Кожному варіанту відповіді присвоюються бали: 0 - повністю 

задоволений; 1 – швидше задоволений; 2 – важко відповісти; 3 – швидше 

незадоволений та 4 – повністю незадоволений. Отримані варіанти відповідей 

сумуються і з них визначається середній показник профілю, від 3,5 - 4,0 балів 

– дуже високий рівень фрустрованості до 0,5 – 0 – повна відсутність 

фрустрованості в досліджуваного. 

Якщо методика використовується для виявлення показників у групи 

респондентів, то спочатку необхідно отримати окрему кількість 

респондентів, що вибрали ту чи іншу відповідь, підрахувати їх суму та 

розділити  на загальне число респондентів, що відповідали на дане 

твердження. Також можна визначити підсумковий середній індекс рівня 

соціальної фрустрованості, для цього треба скласти показники 

фрустрованості по всіх пунктах і розділити суму на число пунктів, тобто на 

20. 

За допомогою обраної методики в даному дослідженні діагностувалася 

ступінь вираженості соціальної фрустрованості особистості у відповідності з 

переважаючим типом перфекціонізму та фактом наявності або відсутності 

афективних розладів. 

2.2.3. Опитувальник на визначення переважання мотивації успіху або 

уникнення невдачі (МУН) А.А. Реана 

Опитувальник А.А. Реана або як його часто називають МУН спрямований 

на виявлення переважаючої мотивації в ході виконання певного завдання: 

мотивації досягнення успіху або  мотивації уникнення невдачі. 
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Респонденту пропонується 20 тверджень, спрямованих на визначення 

домінуючої мотивації, на кожне з яких допускається схвальна або негативна 

відповідь. За кожне співпадіння відповіді з ключем досліджуваному 

присвоюється 1 бал, на закінчення підраховується загальна кількість 

набраних балів. 

Якщо кількість набраних балів знаходиться в діапазоні від 1 до 7, то 

діагностується мотивація на уникнення невдачі (боязнь невдачі). 

Якщо кількість набраних балів дорівнює від 14 до 20, то діагностується 

мотивація на досягнення успіх (сподівання на успіх). 

Якщо кількість набраних балів коливається від 8 до 13, то слід вважати, 

що мотиваційний полюс яскраво не виражений. При цьому потрібно 

враховувати, що якщо кількість балів дорівнює 8 - 9, то є певна тенденція до 

переважання мотивації уникнення невдачі, а якщо кількість балів сягає 12 – 

13, можливе переважання мотивації спрямованої на досягнення успіху. 

Автор наголошує, що мотивація на досягнення успіху належить до 

позитивної мотивації. При такій мотивації, людина починаючи будь-яку 

справу, ставить за мету, на сам перед, досягнення чогось конструктивного та 

позитивного. В основі такої активності людини лежить надія на успіх та 

потреба в досягненні успіху. Зазвичай, люди з переважанням позитивної 

мотивації, впевнені в собі і в своїх силах, відповідальні, ініціативні та 

активні, вони відрізняються цілеспрямованістю й наполегливістю у 

досягненні поставленої мети.  

Мотивація, спрямована на уникнення невдачі, належить до негативної 

мотивації. При переважанні такого типу мотивації, активність людини 

пов'язана з потребою уникнути помилки, осуду, покарання чи невдачі. В 

основі цієї мотивації лежить ідея уникнення та ідея негативних очікувань. 

Починаючи нову справу, людина вже заздалегідь боїться можливої невдачі і 

думає про шляхи уникнення цієї гіпотетичної невдачі, а не про способи 

досягнення успіху. 
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Особистість, мотивована на невдачу, буде відрізнятися підвищеним рівнем 

тривожності, низькою самооцінкою та  не впевненістю у своїх силах. 

Намагаються уникати відповідальних завдань, а при необхідності вирішення 

важливого завдань можуть впадати в стан близький до панічного. 

Спираючись на результати отримані за допомогою опитувальника Реана 

можна визначити, яка мотивація при виконанні діяльності буде властива 

кожному з трьох типів перфекціонізму.  

2.2.4. Методика «Дослідження рівня суб'єктивного контролю» 

Дана методика є модифікованим варіантом опитувальника американського 

психолога Дж. Роттера. За її допомогою можна оцінити рівень вираженості 

суб'єктивного контролю над різноманітними життєвими ситуаціями, 

визначити ступінь усвідомленої відповідальності людини за свої вчинки та 

власне життя.  

Опитувальник складається з 44 тверджень, що спрямовані на виявлення 

екстернальності – інтернальності в міжособистісних (виробничих та 

сімейних) стосунках, а також відносно ставлення до власного здоров’я. До 

нього входять 7 ключів, які відповідають 7 шкалам: шкала загальної 

інтернальності, шкала інтернальності в області досягнень, інтернальності в 

обласні невдач, сімейних, міжособистісних  та виробничих відносинах,  а 

також шкала інтернальності у питаннях ставленні до власного здоров’я та 

хвороб.  

Більшість людей різняться по тому, яким чином вони інтерпретують 

причини виникнення та подальші наслідки важливих для себе подій і де саме 

локалізують локус контроль над ними. Існують два полярні типи такої 

локалізації: екстернальний (зовнішній локус контролю) та інтернальний 

(внутрішній локус контролю).  

Перший тип проявляється в тому, що людина всі навколишні події 

сприймає як самостійні, і як такі, що не залежать від її поведінки, а 

являються результатом зовнішніх вчинків інших, наприклад випадковістю 

або втручанням інших людей). Така особистість боїться брати на себе 
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відповідальність за власне життя, а помилки та невдачі трактує у поняттях «в 

цьому винен хтось інший».  

При переважанні інтернального (внутрішнього локусу контролю) людина 

інтерпретує життєво важливі події як результат своїх власних зусиль. Така 

людина характеризується складеною життєвою позицією, соціально зрілим 

сприйняттям реальності, стійким набором базових норм та цінностей, своє 

життя розцінює як результат лише власної праці та зусиль. 

Розглядаючи ці два полярні типи реакції на оточуючі події, слід пам’ятати, 

що для кожної людини характерним буде свій базовий рівень суб'єктивного 

контролю над ситуаціями. Локус контролю конкретно взятої особистості 

буде більш-менш універсальним у відношенні до різних видів подій, з якими 

доводиться стикатися людині, як в ситуації успіху, так і в ситуації поразки. 

В цілому людям з екстернальним локусом контролю більшою мірою 

властива конформна і поступлива поведінка, для них є кращим працювати в 

групі, ніж індивідуально, вони здебільшого пасивні, залежні від більшості, 

тривожні та невпевнені в собі. 

Люди з переважанням інтернального локусу контролю - активніші, 

незалежні, самостійні в роботі, вони частіше мають адекватну самооцінку, 

яка пов'язана з вираженою впевненістю в собі. 

2.2.5. Дослідження самооцінки за методикою Дембо-Рубінштейн, в 

модифікації П.В. Яньшина 

Спочатку Т. Дембо запропонувала використовувати дану методику для 

дослідження розуміння поняття щастя. Але в 1970 році С.Я. Рубінштейн, 

класик вітчизняної патопсихології, модифікувала методику Т. Дембо для 

дослідження самооцінки.  

Тест призначений для психологічної діагностики стану самооцінки за 

наступними параметрами: висота самооцінки (фон настрою), стійкість 

самооцінки (емоційна стійкість), ступінь реалістичності та адекватності 

самооцінки (при її підвищенні), ступінь критичності, вимогливості до себе 

(при зниженні самооцінки), ступінь задоволеності собою (по прямим і 
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непрямим індикаторами), рівень оптимізму (за прямими і непрямими 

індикаторами), інтегрованість усвідомленого і неусвідомлюваного рівнів 

самооцінки, суперечливість показників самооцінки, зрілість ставлення до 

цінностей, наявність і характер компенсаторних механізмів, що беруть участь 

у формуванні «Я-концепції».  

Для проведення дослідження було обрано 5 провідних шкал – здоров’я, 

розумовий розвиток, характер, щастя та задоволеність собою, для 

подальшого аналізу був використаний загальний коефіцієнт самооцінки, який 

складається з середнього арифметичного отриманих даних за кожною з п’яти 

шкал.  

На аркуші паперу проводиться вертикальна риска, що позначає одну з 

досліджуваних властивостей, верхній край відповідає стану, де має 

знаходитися позитивний прояв даної характеристики, а нижньому - 

негативний. Тобто внизу знаходяться негативні цінності, яких людина 

намагається уникнути, а вгорі навпаки позитивні, до яких вона прагне. 

Досліджуваний має позначити рискою місце на даній прямій, яке буде 

відповідати його поточному рівні вираженості даної характеристики. 

2.2.6. Опитувальник «ADOR» (Adolescent o Rodičoch: Matějček, Říčan) 

Е. Матєйчика та П. Ржічана в адаптації НДПНІ ім. Бехтерева (Л. І. 

Вассерман, І. А. Горьковая, О. Є. Роміцина) 

Опросник «ADOR» - методика психологічної діагностики дитячо-

батьківських стосунків, розкриває змістовний характер та специфіку 

виховної практики батьків очима їх дітей. Методика дозволяє описати 

стосунки з батьками (окремо з матір’ю та батьком) за найбільш 

універсальними проявами: доброзичливість, ворожість, автономія, 

директивність та непослідовність у вихованні [19]. 

Опитувальник являється російськомовною версією методики 

чехословацьких авторів Е. Матєйчика та П. Ржічана, розробленою у 1983 

році. Адаптація даного інструменту проводилася на базі НДПНІ ім. 
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Бехтерева співробітниками лабораторії клінічної психології (Л. І. Вассерман, 

І. А. Горьковая, О. Є. Роміцина). 

Дана методика базується на теоретичних постулатах Е. Шафера про те, що 

виховний вплив батьків (так, як його оцінюють діти) можна 

охарактеризувати за допомогою трьох факторів: 

- Прийняття/емоційне відторгнення; 

- Психологічний контроль/психологічна автономія; 

- Прихований/відкритий контроль. 

При цьому, прийняття тут передбачає безумовно позитивне ставлення до 

дитини незалежно від власних очікувань батьків. Емоціональне відторгнення 

розглядається як негативне ставлення, відсутність любові та поваги, а іноді й 

відверта ворожість. Поняття психологічного контролю описує як певну 

напругу та надмірний контроль, так і ступінь послідовності у втіленні 

принципів виховання.  

Виділені фактори визначають 5 діагностичних шкал: «Позитивний 

інтерес», «Директивність», «Ворожість», «Автономність», 

«Непослідовність». 

У результаті обробки отриманих даних визначаються показники, що 

відображають поведінку і установки батьків щодо їх дітей. Опитувальник 

складається з 50 висловлювань. Процес діагностики полягає у тому, що 

досліджуваному (спираючись на власний досвід) необхідно оцінити, які із 

запропонованих тверджень найкраще характеризують їх батьків: окремо 

батька та маму. Якщо твердження повністю відповідає вихованим принципам 

батьків, то на бланку відповідей потрібно відзначити число «2»; якщо 

твердження частково підходить для опису поведінки батьків – число «1»; 

якщо на думку досліджуваного твердження не характерне батькам, 

позначається число «0». Реєстраційні бланки заповнюються окремо кожного 

з батьків.  

Дана методика як психодіагностичний інструмент надає досить об'єктивну 

інформацію про особливості сприйняття людиною своїх батьків у 
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різноманітних життєвих ситуаціях, включаючи ситуацію навчання, 

виховання та хвороби. 

Після заповнення бланків, «сирі» бали переводяться в стандартизовані 

відповідно до таблиць. Стандартизовані дані розташовуються від 1 до 5, 

нормою є середнє значення, тобто 3. Якщо результати становлять 1-2 бали – 

це свідчить про слабку вираженість якості, а якщо 4-5 – чітке вираження. 

Інтерпретація результатів проводиться спираючись на 5 діагностичних 

шкали: 

1). Шкала POZ - «Позитивний інтерес» відображає ступінь прийняття 

батьками своєї дитини. Високі оцінки свідчать про позитивне ставлення до 

дитини, незалежно від власних очікувань батьків. Низькі оцінки - 

неприйняття дитини, її емоційне відторгнення. 

2). Шкала DIR - «Директивність» відображає рівень контролю з боку 

батьків щодо дитини. Високі оцінки - батьки чинять тиск і проявляють 

надмірну вимогливість та ригідність поведінки. Низькі оцінки - потурання та 

недостатня вимогливість.  

3). Шкала HOS «Ворожість» відображає рівень ворожості батьків у 

ставленні до дитини. Високі оцінки - негативне ставлення до дитини, 

відсутність до неї любові та поваги. Низькі оцінки - схильність до дружніх 

взаємин, прийняття, позитивна оцінка особистості дитини. 

4). Шкала AUT - «Автономність» відображає ступінь залученості батька у 

справи дитини. Високі оцінки - відстороненість, відсутність у батьків 

прагнення до участі в житті і справах дитини. Низькі оцінки - емоційна 

залученість у справи дитини. 

5). Шкала NED - «Непослідовність» відображає ступінь послідовності у 

здійсненні виховних принципів. Високі оцінки - батьки вкрай непослідовні у 

проведенні своїх виховних заходів. Низькі оцінки - батьки недостатньо 

гнучкі, надмірно принципові та категоричні у реалізації виховних принципів. 
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2.2.7. Методика діагностики рівня шкільної тривожності Б. Філліпса 

Опитувальник діагностики рівня шкільної тривожності розроблений Б.Н. 

Філліпсом У 1970 році, дозволяє визначити загальний рівень шкільної 

тривожності, а також встановити характер переживання тривожності, 

пов'язаний з різноманітними аспектами шкільного життя, дає змогу оцінити 

особливості емоційних стосунків дитини з ровесниками та вчителями. 

Мета опитувальника полягає у дослідженні рівня тривожності, 

пов’язаного зі школою у дітей молодшого та середнього шкільного віку. 

Демонструє найбільш достовірні результати в 3-7 класах середньої школи. 

Опитувальник складається з 58 закритих питань, що передбачають 

варіанти «Так»/ «Ні» та відповідають 8 діагностичним шкалам: 

1. Загальна тривожність в школі – показник загального емоційного стану 

дитини, пов'язаного з різноманітними формами її включеності у 

шкільне життя; 

2. Переживання соціального стресу – емоційний стан дитини, на фоні 

якого розвиваються її соціальні контакти (з однокласниками, 

ровесниками та вчителями); 

3. Фрустрація потреби в досягненні успіху – несприятливий 

психологічний фон, що не дозволяє дитині задовольнити свої потреби в 

успіху, досягненні високого результату та призводить до нестабільності 

емоційної сфери; 

4. Страх самовираження – негативне емоційне переживання ситуації, 

пов’язаної з необхідністю саморозкриття, презентації себе іншим, 

демонстрацією власних можливостей; 

5. Страх ситуації перевірки знань – негативне ставлення і переживання 

тривоги у ситуаціях перевірки (особливо - публічної) знань, досягнень 

та можливостей школяра; 

6. Страх не відповідати очікуванням оточуючих – орієнтація на 

значимість інших в оцінці своїх результатів, вчинків та думок, тривога 
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стосовно оцінок, що даються оточуючими, очікування негативних 

суджень на свою адресу; 

7. Низька фізіологічна стійкість до стресу – особливості 

психофізіологічної організації, зниження можливості пристосування 

дитини до ситуацій стресогенного характеру, що підвищують 

вірогідність неадекватної, деструктивної реакції на тривожні фактори 

середовища; 

8. Проблеми та страхи у стосунках з вчителями – загальний негативний 

емоційний фон стосунків з вчителями, що впливає на успішність 

навчальної діяльності учнів та їх психічне здоров’я. 

Діагностика може здійснюватися як в індивідуальній так і в груповій 

формі. Питання пред’являються на слух або у друкованому вигляді. Для 

проведення дослідження необхідний текст опитувальника та бланки 

відповідей по кількості респондентів. Присутність вчителя чи класного 

керівника у приміщенні, де проходить діагностика – вкрай не бажана. 

По закінченню роботи підраховується кількість не співпадіть за кожною 

шкалою опитувальника, спираючись на стандартизовані показники ключа. 

Інтерпретація здійснюється у відповідності до отриманих результатів: 

значення показників, що перевищують 50% - дозволяють говорити про 

підвищену тривожність, а дані, що перевищують 75% вказують на високий 

рівень тривожності дитини.  

Отримані показники значень за кожною шкалою опитувальника 

дозволяють зробити висновки про загальний стан афективної сфери дитини 

та специфіку переживання шкільної тривожності школярами та причинності 

виникнення надмірної тривожності.  

Методика Філліпса вважається найкращим інструментом дослідження 

емоційної сфери дитини у шкільному колективі. Вона дає максимально 

розгорнуту інтерпретацію базових компонентів афективної структури 

переживань, що викликають напруження та тривожність.  
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Таким чином, обрана методика діагностує рівень шкільної тривожності 

молодших підлітків, спираючись на показники восьми шкал, які дають змогу 

проаналізувати повний портрет емоційного реагування школярів. 

2.2.8. Шкала тривоги  Ч. Спілбергера в адаптації Ю.Л. Ханіна 

Шкала тривоги Ч. Спілбергера є інформативним способом дослідження 

рівня тривожності: у даний момент - реактивна тривожність, як стан та 

особистісна тривожність як стійка особистісна риса. Методика розроблена 

Ч.Д. Спілбергером та адаптована Ю.Л. Ханіним. 

Проведення діагностики складається з двох етапів. Досліджуваним 

пропонують два бланка, для визначення рівня ситуативної та особистісної 

тривожності. Кожна шкала має по 20 запитань з чотирма варіантами 

відповіді, що вказують на частоту переживання окремих ситуацій: 1 - 

«Ніколи», 2 - «Майже ніколи», 3 - «Часто», 4 - «Постійно». Дані твердження 

покликані встановити як актуальний настрій респондентів так і настрій, що є 

переважаючий у більшості днів.  

За допомогою ключа здійснюється обробка результатів, що передбачає 

наступні етапи: 

1) Визначення показників ситуативної та особистісної тривожності; 

2) На основі оцінки рівня тривожності розробка рекомендацій для 

корекції; 

3) Обчислення середньо групового показника ситуативної тривожності 

(СТ) та особистісної тривожності (ОТ), їх порівняльний аналіз. 

Обрахунок результатів за даними шкалами здійснюється відповідно до 

формули. 

При аналізі результатів слід враховувати, що чим вищій підсумковий 

показник, тим вищій рівень тривожності (ситуативної або особистісної). 

Для інтерпретації отриманих даних використовують такі оцінки рівня 

тривожності: до 30 балів – низька тривожність; 31 - 44 бали – помірна; 45 і 

вище - висока. 
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Стан реактивної (ситуативної) тривоги виникає у стресових ситуаціях та 

характеризується суб'єктивним дискомфортом, напруженістю, 

занепокоєнням чи вегетативним збудженням. Такий стан вирізняється 

нетривалістю у часі та різною інтенсивністю у залежності від сили впливу 

стресової ситуації. Значення підсумкового показника по даній шкалі дозволяє 

оцінити не тільки рівень актуальної тривоги досліджуваного, а й визначити, 

чи знаходиться він під впливом стресової ситуації.  

Особистісна тривожність являє собою конституційну якість особистості, 

що обумовлює її схильність бачити загрозу у широкому діапазоні ситуацій. 

При високій особистісній тривожності кожна з таких ситуацій буде чинити 

стресовий вплив на суб'єкта й викликати виражену тривогу. Високий рівень 

особистісної тривожності має пряму корелює з наявністю невротичного 

конфлікту у людини, емоційною нестабільністю та психосоматичними 

захворюваннями.  

Зіставлення результатів за двома шкалами дає можливість оцінити 

індивідуальну значимість стресовій ситуації для досліджуваного. Шкала 

тривоги Ч. Спілбергера у силу своєї простоти у застосуванні та ефективності, 

широко застосовується у клініці для визначення вираженості тривожних 

переживань та оцінки емоційного стану пацієнтів у динаміці. 

2.2.9. Шкала депресії А.Т. Бека 

Шкала депресії Бека (Beck Depression Inventory) запропонована А. Т. 

Беком та його колегами у 1961 році. Вона розроблена на основі клінічних 

спостережень авторів, які виявили набір найбільш релевантних і значущих 

симптомів депресії та найбільш поширених скарг серед пацієнтів.  

Після співвіднесення цього списку параметрів з клінічними описами 

депресії, що містяться у відповідній літературі, був розроблений 

опитувальник, що включає у себе 21 категорію симптомів і скарг. Кожна 

категорія складається з 4-5 тверджень, відповідних специфічним проявам / 

симптомам депресії. Ці твердження проранговані по міру збільшення 

питомого вкладу симптому у загальну ступінь тяжкості депресії. 
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У початковому варіанті методика заповнювалася за участю 

кваліфікованого експерта (психіатра, клінічного психолога або соціолога), 

який зачитував вголос кожен пункт з категорії, а після просив пацієнта 

вибрати твердження, що найбільш відповідає його стану на поточний 

момент. На основі відповідей пацієнта дослідник відзначав потрібний пункт 

на бланку. Додатково до результатів тестування враховувалися й 

анамнестичні дані, показники інтелектуального розвитку пацієнта та інші 

питання, що цікавлять дослідника. 

Наразі вважається, що процедура тестування може бути спрощена: 

опитувальник видається на руки пацієнту і заповнюється ним самостійно. 

Показник по кожній категорії розраховується наступним чином: кожен 

пункт шкали оцінюється від 0 до 3 відповідно до наростанням тяжкості 

симптому. Сумарний бал становить від 0 до 63 і знижується відповідно до 

поліпшенням стану. Результати тесту інтерпретуються наступним чином: 

0-13 - варіації, які вважаються нормою 

14-19 - легка депресія 

20-28 - помірна депресія 

29-63 - важка депресія 

Також в методиці виділяються дві субшкали: «Когнітивно-афективна» та 

«Соматичних проявів депресії» але за потреби вони можуть бути виключені з 

кінцевого аналізу. 

Дана методика є досить поширеною у діагностичній практиці, так як не 

вимагає особливих умов проведення та не займає багато часу, досліджувані 

менше втомлюються при роботі з нею та демонструють більш надійні та 

достовірні результати. 

Таким чином, у ході емпіричного дослідження було використано 9 

психодіагностичних методик: авторський опитувальник спрямований на 

визначення переважаючого типу перфекціонізму респондентів та суб’єктивні 

опитувальники з метою встановлення індивідуально-психологічних 

особливостей досліджуваних. 
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2.3. Загальна характеристика вибірки 

У ході організації та проведення емпіричного дослідження, присвяченого 

встановленню типологічної структури перфекціонізму та вивчення його 

впливу на виникнення розладів афективного спектру, була сформована 

вибірка досліджуваних, що відповідає меті та завданням нашої роботи. 

Дослідницька робота проводилася впродовж 2013-2017 рр; загалом до участі 

було залучено 278 осіб.  

У ході побудови типології перфекціонізму було продіагностовано 153 

респонденти: особи від 18 до 45 років, різного соціального статусу та 

професій. До неї входили як пацієнти психоневрологічних клінік, так і 

досліджувані без діагностованих психопатологій. За переважаючим типом 

перфекціонізму, досліджувані були об'єднані у три групи: дві клінічні та одну 

загальну. 

Дослідження клінічних груп проводилося на базі ТМО «Психіатрія» у 

місті Києві, відділення психотерапії і медичної психології № 27. До 

першої групи було включено 53 пацієнти психоневрологічного закладу, 

які страждають на генералізований тривожний розлад (F 41.1). Середній вік 

досліджуваних – 25 років. 

Друга клінічна група включала у себе 42 досліджуваних, які мають 

встановлений клінічний діагноз - рекурентний депресивний розлад (F 33) та 

хроніфікацію хвороби від пів року. Середній вік досліджуваних становить – 

23 роки. При формуванні клінічних груп, дослідження спиралося на 

наявність точно встановленого діагнозу, що зафіксований в історії хвороби 

пацієнтів. 

Вік хворих у загальному не перевищував 30 років. Обраний віковий 

проміжок пояснюється тим, що саме у цей період відбувається активна 

навчальна та включення до трудової діяльності, молода людина прагне 

відповідати еталонному результату, що ставить перед нею суспільство, або ж 

власному уявлення про ідеал, часто саме це призводить до дезадаптивного 

сценарію соціалізації, неможливості відповідати очікуванням, хибному ціле 
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покладанню, що у майбутньому може стати причиною виникнення 

афективних розладів [12]. 

З огляду на те, що аналізується проблема, яка спирається на дані клінічної 

вибірки, загальний обсяг респондентів у 95 осіб можна вважати достовірним 

для того, щоб робити статистично значимі висновки.  

Третя група була загальною, вона складалася з респондентів, які не мають 

клінічного діагнозу порушення афективної сфери. Це 58 осіб віком від 34 до 

45 років, які активно ведуть професійну діяльність та займають середні та 

вищі керівні посади. У дослідженні брали участь працівники Кобеляцької 

філії ПАТ Полтаваобленерго та члени громадської організації «Асоціація 

психологів України». 

На етапі вивчення генезису перфекціонізму, у ході встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків між стилем виховання у родині та типом 

перфекціонізму особистості, а також його ролі у виникненні афективних 

розладів, були використані результати діагностики двох клінічних груп. 

При визначенні джерел виникнення перфекціонізму на вторинному етапі 

соціалізації особистості було сформовано 4 групи респондентів.  

У дослідженні впливу освітньої програми у школах (її принципів та 

цінностей) на формування перфекціоністських установок взяло участь 60 

дітей – це учні 6-7 х класів, віком 11-13. 

Емпіричне дослідження першої групи здійснювалося у дитячому 

тренінговому центрі «Teens Academy», що функціонує на базі громадської 

організації «Асоціація психологів України». Вибірка складається з 35 

респондентів –18 дівчат та 12 хлопчиків. Діти навчаються у звичайних 

загальноосвітніх школах міста Києва та міста Васильків, за стандартною 

програмою, що базується на класичних законах дидактики та загальній 

філософії здобуття середньої освіти в Україні. 

Друга група складається з 25 учнів 6–х класів Київської вальдорфської 

школи «Софія». Серед яких 14 дівчаток та 16 хлопчиків. Діти навчаються за 

програмою в основі якої покладено філософські основи вальдорфської 
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педагогіки. Школа є учасником експериментального проекту Міністерства 

освіти та науки України «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні» від 

2012 року [45]. 

Для нашої країни вальдорфська педагогіка є альтернативною системою, 

що має суттєві відмінності у порівнянні з традиційною, тому дану освітню 

систему було вирішено взяти для здійснення порівняльного аналізу. Для 

узагальнення та більш ґрунтовного розуміння різниці в освітніх програмах 

двох груп досліджуваних, наведемо основні положення вальдорфської 

педагогіки у порівнянні з традиційною освітньою системою [45, 46, 64], що 

детально представлені в таблиці 2.6. 

Таблиця № 2.6 

Порівняльна характеристика вальдорфської та традиційної 

педагогічних систем 

Традиційна педагогіка Вальдорфська педагогіка 

Навчання випереджає розвиток та веде 

його за собою. 

Розвиток передує навчанню і визначає 

його зміст. 

Унормовані вимоги до навчання на 

кожному віковому етапі. 

Врахування у навчанні особливостей 

розвитку дитини на кожному віковому 

етапі. 

Застосування заохочень, покарань та 

інших традиційних методів виховання.  

Відмова від покарань та примусових 

методів педагогічного впливу. 

Участь у традиційних виховних 

заходах, формалізм в організації 

виховного процесу. 

Свобода навчання та творчості, 

вільний вибір видів діяльності, що 

відповідають внутрішнім потребам. 

Вчитель початкової школи 

супроводжує дітей протягом 3-4 років. 

Основний вчитель супроводжує учнів 

протягом 8 років. Опора на 

наслідування та авторитет вчителя. 

Традиційна (часто авторитарна) 

позиція педагога. 

Духовна спільність педагога, батьків та 

учнів. 

Постійний розклад занять, що не 

залежить від біологічних ритмів. 

Ритмічна організація навчального 

процесу, орієнтація на ритм дня, 

тижня, пори року. 

Тривалість уроку – 45 хвилин Тривалість уроку – 100хв. 

Перелік навчальних дисциплін 

відповідно до Державного стандарту. 

Наявність у навчальному плані 

дисциплін, відсутніх у традиційній 

школі: евритмія, малювання форм. 

Оцінювання знань – традиційна оцінка 

в балах. 

Відсутність традиційної оцінки, 

натомість – змістовна оцінка досягнень 

кожної дитини. 
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Для діагностики причин виникнення перфекціонізму на вторинному етапі 

соціалізації в умовах навчання у ВНЗ, сформовано дві групи досліджуваних. 

Перша група складалася з 35 студентів 3 та 4 курсів (19-21р.), які 

навчаються на факультеті психології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Принципи навчального процесу базуються на Законі 

«Про вищу освіту» № 1556-VІI, від 1 серпня 2014 року. 

Досліджувані другої групи – це громадяни України, які здобувають вищу 

освіту в університетах США. Вибірка складається з 30 осіб (20-24р.) – це 

студенти приватних університетів – Нью-Йоркський університет (New York 

University) та Нью-Йоркська Академія кіно (New York Film Academy ). Усі 

досліджувані навчаються на освітнім рівнем – «бакалавр» та є студентами 

таких підрозділів та навчальних програм: «Школа культури, освіти та 

розвитку людини Штайнхардта», «Школа мистецтв Тіша», «Кіно та 

медіавиробництво», «Сценарна майстерність». 

Отже, обрані нами вибірки є цілком репрезентативними, вони 

відповідають встановленим задачам емпіричного дослідження. При їх 

формуванні було враховано усі вимоги та дотримано пропорції, що 

дозволяють вважати отримані результати діагностики – статистично 

значимими, а зроблені висновки – достовірними.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

Другий розділ дисертаційної роботи присвячено методологічному 

обґрунтуванні та аналізу процедури проведення емпіричного дослідження 

структури перфекціонізму як багатокомпонентного феномену. 

Висвітлено специфіку організації та основні етапи проведення 

дослідження. Емпіричне дослідження типології перфекціонізму як 

детермінанти виникнення афективних розладів, включало у себе чотири 

етапи: підготовчий, діагностичний, статистичної обробки й аналізу 

результатів за допомогою комп’ютерної програми SPSS – 17 та 
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формулювання висновків, практичних рекомендацій та перспектив 

подальшого дослідження обраної проблематики. 

На початку дослідження було здійснено розробку наукового апарату: 

визначено об’єкт, предмет, мету та задачі, актуальну проблематику.  

Проведено аналіз основник загальнонаукових методів та 

психодіагностичних методик дослідження. Здійснено підбір та 

обгрунтування комплексу психодіагностичних методик, що відповідають 

темі дослідження та цілям, дають змогу встановити змістове наповнення та 

емпіричне обґрунтування диференціальної структури перфекціонізму та її 

впливу на виникнення афективних розладів. 

Для діагностики було використано 8 методик, що належать до 

суб’єктивного підходу та авторську методику за допомогою якої стало 

можливо визначити диференціальні типи на континуумі Функціональний – 

Дисфункціональний перфекціонізм. У другому розділі наведено розгорнутий 

опис процедури конструювання опитувальника: розроблено його 

методологічну модель, охарактеризовано пілотажне дослідження, 

статистичний обрахунок внутрішньої узгодженості, надійності, валідності та 

стандартизації. Методика відповідає всім психометричним вимогам якісного 

психодіагностичного інструменту. 

Дослідження передбачало використання виключно адаптованих та 

стандартизованих методик, це сприяло отриманню надійних та валідних 

результатів, що максимально точно характеризують об’єкт дослідження.  

Дано загальну характеристику вибірки дослідження. Підготовчий етап 

передбачав формування вибірки, що складається з 278 респондентів. Це дві 

клінічні групи, зі встановленим психопатологічним діагнозом 

(генералізований тривожний розлад F 41.1 та рекурентний депресивний 

розлад F 33); загальна група менеджерів середньої та вищої ланки 

(працівники Кобеляцької філії ПАТ Полтаваобленерго та члени громадської 

організації «Асоціація психологів України»); учні загальноосвітніх та 

спеціалізованих шкіл; студенти українських на американських університетів. 
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Отже, другий розділ містить методологічне обґрунтування нашого 

дослідження, розгорнутий опис психодіагностичного інструментарію та 

вибірки респондентів. Підбір методик та репрезентативної вибірки було 

проведено з врахуванням всіх вимог і пропорцій, що дозволяють вважати 

отримані результати діагностики статистично значимими, а висновки – 

достовірними. 

Основні положення другого розділу дисертації відображені в публікаціях 

автора: 

1. Проскурня А. С. Методологічна модель диференціально-типологічної 

структури перфекціонізму / А. С. Проскурня // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. 

Серія: «Психологічні науки». Херсон : Видав. дім «Гельветика», 2017. 

– Том 1. – Випуск 1. – С. 162-166. 

2. Проскурня А. С. Исследования типологической структуры 

клинического перфекционизма / А. С. Проскурня // Ананьевские 

чтения – 2015: Фундаментальные проблемы психологии: материалы 

научной конференции. СПб : СПбГУ. Скифия-принт, 2015. – С. 89-90. 
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РОЗДІЛ 3. 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТИПОЛОГІЇ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА 

ВИНИКНЕННЯ АФЕКТИВНИХ РОЗЛАДІВ. 

Емпіричне дослідження було присвячене визначенню структури 

перфекціонізму - побудові особистісних профілів для кожного з трьох типів, 

виявленню детермінант походження невротичного перфекціонізму та його 

впливу на виникнення афективних розладів. 

Отримані результати аналізувалися за допомогою статистичного пакету 

SPSS-17 з використанням таких статистичних методів: Т-критерій 

Стьюдента, факторний та регресійний аналіз. 

3.1. Дослідження структури та типологічних особливостей 

перфекціонізму 

Одним з головних завдань нашого дослідження було феноменологічне 

уточнення поняття «перфекціонізм», встановлення його функціональних 

параметрів. Для визначення диференціально-типологічної структури 

феномену, концептуалізації та операціоналізації даного конструкту нами 

було сконструйовано та стандартизовано авторську методику – опитувальник 

«Типи перфекціонізму». У його основу покладено підходи зарубіжних та 

вітчизняних науковців про розуміння перфекціонізму у нормі та патології, 

його видів та причин виникнення. 

Опитувальник дає змогу діагностувати типи, що знаходяться на 

континуумі «Функціональний - Дисфункціональний» перфекціонізм: 

нарцисичний, обсесивно-компульсивний та функціональний тип. Методика 

ґрунтується на розумінні нами перфекціонізму як багатогранного явища, 

враховує джерело його походження, функціональну наповненість та 

мотиваційний компонент. 
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За допомогою розробленого психодіагностичного інструментарію було 

сформовано групи досліджуваних, яким властивий високий рівень вираження 

певного виду перфекціонізму.  

Загальна вибірка складала 153 респонденти – особи віком від 18 до 45 

років, різного соціального статусу та професій. До неї входили як пацієнти 

психоневрологічних клінік, так і досліджувані без діагностованих 

психопатологій. 

Графічне зображення узагальнених результатів переважання кожного типу 

перфекціонізму у межах вибірки (у відсотковому значенні) представлено за 

допомогою об’ємної кругової діаграми - Рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1.Узагальнені результати переважання типів перфекціонізму в 

межах загальної вибірки 

За допомогою суб’єктивних методик нами встановлено психологічні 

якості та властивості досліджуваних кожної групи. На основі факторного 

аналізу – побудовано відкриту типологію, що співвідносить кожен вид 

перфекціонізму з відповідними індивідуально-психологічними якостями, 

поведінковими патернами, які властиві людині з перфекціоністськими 

установками різного спрямування. Типологія сформована на основі 

характеристик когнітивної, ціннісно-мотиваційної та афективно-вольової 

сфери особистості. Також до неї включно переважаючі типи виховання та 

34,64 %

27,45 %

37,9 % Нарцисичний тип

Обсесивно-

компульсивний тип

Функціональний тип
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стратегії, що використовувалися у батьківській родині, як можливі 

детермінанти, що могли впливати на виникнення окремого типу 

перфекціонізму. 

Для визначення узагальнених показників за кожною шкалою методик, 

нами використано Т-критерій Стьюдента для незалежних вибірок. На основі 

результатів здійснено порівняльний аналіз та опис трьох виділених типів 

перфекціонізму. Отримані результати наведено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Результати діагностики індивідуально-психологічної сфери 

досліджуваних за переважанням окремого типу перфекціонізму 
 

Тип перфекціонізму 

 

 

 

Діагностичні шкали 

 

Нарцисичний 

тип  

 

Обсесивно - 

компульсивний 

тип  

 

Функціональ

ний тип 

Рівень фрустрації 

(max.12) 

10,6 11,2 4 

Спрямованість мотивації (max.20) 6 4 17 

Самооцінка (max.100) 40 38 64 

 

 

 

 

 

Рівень 

суб’єктивного 

контролю 

особистості  

(> 5,5 – 

інтернальний 

тип, < 5,5  - 

екстернальний 

тип): 

загальна 

інтернальність  

7,1 4,3 3,3 

інтернальність у 

досягненнях 

6 4,7 2,3 

інтернальність у 

невдачах 

8,3 2,8 3 

інтернальність у 

сім`ї 

7,6 5,3 3,7 

інтернальність у 

професії 

7 3 2 

інтернальність у 

міжособистісних 

стосунках  

5,9 5 4,5 

інтернальність у 

ставленні до 

здоров’я/хвороби 

8 4,6 4,2 

 

Стиль 

батьківського 

виховання: 

(max.5) 

позитивний 

інтерес 

2            2 4 

директивність 3 5 2 

ворожість 2 2 1 

автономність 5 3 2 

непослідовність 4 3 2 
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Подальший аналіз та інтерпретація отриманих результатів здійснювався 

окремо для кожного з виділених типів перфекціонізму. 

Нарцисичний тип перфекціонізму 

Нарцисичний тип належить до дисфункціональної (невротичної) форми 

перфекціонізму. За допомогою опитувальника нами встановлено, що 

найбільш інтенсивну вираженість даного типу демонструють досліджувані, з 

порушеннями афективної сфери. Це 53 пацієнти (34,64%) 

психоневрологічних закладів, які мають встановлений діагноз – 

генералізований тривожний розлад (F 41.1). Середній вік досліджуваних, 

яким властивий нарцисичний перфекціонізм – 25 років. 

Нарцисичний тип перфекціонізму визначається як домінування 

мотивації досягнення довершеності, отримання схвалення і захоплення, 

нехтуючи всіма іншими мотивами, перетворення прагнення успіху та 

визнання на головний сенс життя. Це прагнення відповідати грандіозним 

стандартам, нав’язаним ззовні. Особистість з переважанням нарцисичного 

перфекціонізму керується виключно єдиним бажанням – виправдати чужі 

очікування але вона ніколи не зможе зробити цього у повній мірі, так як 

результату завжди буде замало для досягнення ідеалу. 

Головною детермінантою виникнення даного тип перфекціонізму є 

суспільство з його вимогами та стандартами – первинні та вторинні інститути 

соціалізації. Людині з нарцисичним типом властиве прагнення до ідеалу не 

через власні амбіції та перспективи, а тому, що цього вимагає соціум чи 

значимі інші, думка яких є вирішальною та найбільш авторитетною.  

Така установка починає формуватися в ранньому дитинстві як реакція на 

поведінку батьків, які своїм стилем виховання закладають норми та 

прийнятні стратегії поведінки. 

За допомогою опитувальника ADOR «Підлітки про батьків», було 

встановлено, що досліджувані з нарцисичним типом перфекціонізму 

зростали у родинах, де переважали стратегії «автономність» - 5 та 

«непослідовність» - 4 у вихованні. Автономність у стосунках з батьками 
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проявляється у формальному ставленні до процесу виховання, 

відстороненості від спілкування, незацікавленості інтересами та життям 

дитини. Непослідовність характеризується раптовими змінами стилів та 

прийомів взаємодії: часто немотивовані переходи від строгості до 

ліберальної поведінки, від повного прийняття дитини до емоційного 

відторгнення. Результати свідчать про використання здебільшого 

індиферентного стилю виховання у батьківських родинах досліджуваних з 

нарцисичним типом перфекціонізму. 

При переважанні такої стратегії, виховання не є для батьків важливою та 

першочерговою справою, оскільки вони турбуються в першу чергу про себе, 

а приділяти час дитині, вважається зайвим. Здебільшого особистість, яка 

зростала у такій родині, прагне до досягнення найкращих результатів, бажає 

завжди та в усьому бути кращою, щоб привернути до себе увагу батьків, 

отримати їх повагу, підтримку та схвалення. Такі діти часто потрапляють у 

небезпечні для життя ситуації та ведуть асоціальний спосіб життя в боротьбі 

за увагу рідних. 

Перфекціоністські установки інтенсивно впливають на особистісні якості 

людини, зокрема на когнітивну, емоційно-вольову та ціннісно-мотиваційну 

сферу. 

Нарцисичний тип характеризується неадекватно низькою самооцінкою 

особистості – 40, що пояснена загальною стійкою тривогою, яка здебільшого 

не пов’язана з конкретним об’єктом чи ситуацією, високим рівнем 

фрустрованості – 10,6 та непродуктивною мотивацією, спрямованою на 

уникнення невдачі (6). 

Перебуваючи в постійній напрузі та страху не отримати схвальної оцінки 

своєї роботи, людина багато сил затрачає не для задоволення власних 

інтересів чи бажань, а виключно для того, щоб інші оцінили її досягнення та 

повірили в її «ідеальне життя», сповнене успіхів. 

Страх допустити помилку, або не знайти схвалення у соціуму породжує 

постійне почуття безоб’єктної тривоги, яка з часом переходить у хронічний 
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стан. Сама лише думка, про неможливість досягнення ідеалу та негативну 

оцінку значимих людей викликає панічні атаки, моторну напругу, головні 

болі, запаморочення або вегетативну гіперактивність. 

Досліджувані з нарцисичним перфекціонізмом демонструють 

екстернальний локус суб’єктивного контролю. Однією з базових 

характеристик якого буде стійка тенденція уникнення відповідальності 

шляхом перекладання вини чи обов’язків на інших людей або списування їх 

на життєві події, долю чи вищі сили. Це пасивна позиція, за якої особистість 

вважає, що більшість важливих подій у житті являються результатом 

діяльності інших, така людина не здатна виступати активним творцем свого 

життя та змінювати його. Вона не має активної життєвої позиції, що формує 

невпевненість в собі, занижену самооцінку та прояви віктимної поведінки як 

захисного механізму, що дає змогу відчувати себе жертвою обставин, 

зменшуючи інтенсивність переживання власної провини. Особливо яскраво 

виражені шкали «інтернальність в невдачах» - 8,3, та «інтернальність у 

ставленні до здоров’я». 

Отже, в ході діагностики було встановлено, що нарцисичний тип 

перфекціонізму у більшості випадків – властивий досліджуваним, що 

страждають на тривожні розлади. Даний клінічний тип характеризується 

прагненням виглядати ідеально в очах інших людей, але не завжди бути 

таким насправді. На перше місце постає бажання виправдати очікування 

інших та довести власну унікальність. Цілі, що ставить перед собою така 

людина носять формальний характер, прагнення до них не приносить 

задоволення, заганяючи в глухий кут. За зовнішньою довершеною 

оболонкою ховається слабка, тривожна, невпевнена в собі особистість, для 

якою найбільшою цінністю є подобатися іншим та отримувати їх схвалення. 

Спираючись на отримані результати діагностики було проведено 

факторний аналіз, що дав змогу згрупувати змінні, об’єднавши їх за 

узагальнюючими факторам для чіткого аналізу особистісного профілю 

досліджуваних з переважаючим типом перфекціонізму. Кожен фактор 
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базується на спільному об’єднуючому зв’язку для певної групи змінних. Це 

дає змогу побудувати статистично значиму типологію. 

Факторний аналіз можна вважати прийнятним способом обробки даних, 

так як значення коефіцієнта КМО дорівнює 0,630%, що свідчить про 

однорідність змінних та значимість отриманих результатів. 

У ході застосування факторного аналізу, який включає обертання 

кореляційної матриці, було виявлено 13 факторів, значиме навантаження на 

загальний рівень дисперсії з яких чинять лише 5. На що вказує діаграма, 

побудована за графічним критерієм Р. Кеттелла. Початок спадання графіку у 

координатній площині, буде свідчити про зменшення інтенсивності 

навантаження змінних на загальні результати. 

За таблицею загальної дисперсії значимими є лише чотири фактори, але 

спираючись на результати діаграми каменистого осипу – Рис. 3.2. до аналізу 

буде доречно включити і п’ятий фактор для більш повної картини 

особистісного профілю досліджуваних з нарцисичним перфекціонізмом, для 

розгорнутого та детального аналізу типології. 

 

Рис. 3.2. Діаграма побудована за критерієм Р. Кеттелла для 

визначення кількості вагомих факторів для досліджуваних з 

нарцисичним типом перфекціонізму 
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Виділені значимі змінні поєднуються у фактори – Таблиця 3.2, їм 

присвоюється назва в залежності від максимального навантаження, яке несе в 

собі перша змінна або узагальнених відомостей про фактор. 

Сума навантаження п’яти факторів на отримані результати становить 

77,53% на загальний показник дисперсії. 

Перший фактор «Нарцисичний перфекціонізм» об’єднує характеристики, 

що вказують на завищені вимоги до особистості, яким вона має відповідати, 

задля схвалення соціумом та оточуючими. Власні досягнення людини 

розглядаються виключно через ставлення до них інших, досліджувані з 

нарцисичним типом перфекціонізму прагнуть захоплення та визнання не 

дивлячись на суб’єктивну оцінку своїх досягнень. 

Даний фактор чинить навантаження на загальну суму дисперсії у розмірі 

32,48%. Нарцисичний перфекціонізм формується завдяки наявності зв’язків 

між такими змінними як «нарцисичний тип» (r=0,839; p<0,01), 

«інтернальність в сімейних стосунках» (r=-0,779; p<0,01), «рівень 

фрустрації» (r=0,534; p<0,01) та «мотивація» (r=0,513; p<0,01). 

Таблиця 3.2 

Модель приналежності окремих змінних до узагальнюючих факторів 

Фактор № 1. 

«Нарцисичний 

перфекціонізм» 

Фактор № 2. 

«Зовнішній 

локусу контролю» 

Фактор № 3. 

«Екстернальна 

взаємодія» 

Фактор № 4. 

«Відповідальність 

за власну діяльність» 

Фактор 

№5. 

«Ставлення до 

здоров’я» 

нарцисичний тип 

(0,839); 

 

інтернальність у 

сімейних 

стосунках; 

(-0,779); 

 

рівень фрустрації 

(0,534); 

 

мотивація (0,513); 

 

нарцисичний тип 

(0,823); 

 

обсесивно-

компульсивний тип 

(0,809); 

 

загальна 

інтернальність 

(- 0,721); 

 

інтернальність 

в 

міжособистісних 

стосунках 

(-0,898) 

 

інтернальність 

на виробництві 

(-0,762); 

інтернальність в 

області невдач 

(-0,906); 

 

інтернальність в 

досягненнях 

(-0,700); 

 

інтернальність 

в здоров’ї 

(-0,970); 

 

самооцінка 

(0,737). 
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Людина, яка орієнтується виключно на оцінку оточуючих, прагне всім 

подобатися, демонструючи тільки найкращі результати, пред’являє до себе 

надмірно високі невиправдані ситуацією вимоги і відповідно не отримує 

задоволення від такої діяльності, весь час перебуває в нервовій напрузі, що 

супроводжується заниженою самооцінкою, сприйняттям себе як 

меншовартісної людини, негідної кращого життя.  

Страх незадоволення існуючих потреб та невпевненість в собі, уповільнює 

активність людини: підвищується рівень тривожності та емоційної 

нестійкості, будь-яка діяльність сприймається як небезпечна така, що може 

призвести до помилки, невдачі та загального осуду.  

До другого фактору «Зовнішній локусу контролю» увійшли змінні, що 

відображують тенденцію особистості до уникнення відповідальності - як 

відповідь на пред’явлення завищених вимог з боку соціуму. Людина 

усвідомлює, що не може досягнути бажаних стандартів, які ставляться перед 

нею. Щоб зменшити психічну напругу та розчарування, вона використовує 

екстернальний рівень суб’єктивного контролю – шукає винних у своїх 

невдачах ззовні. 

Даний фактор має інтенсивний вплив на загальні значення і чинить вплив 

на дисперсію в розмірі 15,23%. До нього були віднесені змінні, що 

об’єднуються кореляційними зв’язками: «нарцисичний тип» (r=0,823; 

p<0,01),«обсесивно-компульсивний тип» (r=0,809; p<0,01) та «загальною 

інтернальність» (r=-0,721; p<0,01). 

У відповідь на неадекватно високі вимоги до особистості, яка повинна 

відповідати встановленим стандартам оточуючих, бути ідеальною та 

досягати найкращих результатів в усьому, людина формує викривлену 

модель реакції на оточуючий світ, людина стає боязкою та залежною, не 

здатною бути «майстром свого життя». 

Оцінка власних можливостей здійснюється через екстернальну призму 

бачення себе як пасивної, неініціативної особи, яка схильна наділяти інших 

гіпертрофованими рисами і відповідно до цього прагнути до нереалістичного 
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результату, який не може бути досягнутий. З часом нав’язані високі 

стандарти перфекціоністом сприймаються як власні, з інтенсифікацією тиску 

повинностей з зовні, людина починає сприймати установку досягнення 

абсолютного ідеалу як власне бажання. 

Така установка породжує, розчарування та страх щодо власного 

майбутнього, яке завжди буде залежати від думки інших. Страх критики чи 

покарання за невиправдані очікування в подальшому може перерости з 

невротичних переживань людини в патологічне порушення афективної 

сфери. 

Наступним було виокремлено фактор «Екстернальна взаємодія», який 

визначає поведінку, що спрямована на уникнення відповідальності в умовах 

встановлення міжособистісних контактів. 

Даний фактор чинить загальне навантаження на результати у вигляді 

10,76%. Він формується завдяки взаємодії лише двох змінних, що вказують 

на екстернальний рівень суб’єктивного контролю над життєвими ситуаціями: 

«інтернальність в міжособистісних стосунках» (r=-0,898; p<0,01) та 

«інтернальність на виробництві» (r=-0,762; p<0,01). 

Виявлені зв’язки вказують на екстернальний тип реакції на подразник при 

міжособистісній взаємодії. Людина не схильна брати на себе 

відповідальність у стосунках з оточуючими, себе сприймає як пасивного 

споживача, при виникненні конфліктів не бажає шукати конструктивного 

рішення, а навпаки звинувачує у всьому інших, вважає себе нездатною 

завоювати повагу чи симпатію інших людей. 

У професійній діяльності більш важлива роль відводиться зовнішнім 

обставинам – керівництву, колегам по роботі, удачі/невезінню, і ключові 

функції також перекладаються на оточуючих. Людина, керуючись 

механізмами психологічного захисту, знімає з себе відповідальність, і не 

бажає самостійно контролювати як міжособистісну взаємодію, так і свою 

професійну динаміку. 
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У четвертий фактор «Відповідальність за власну діяльність» включаються 

змінні, що характеризують діяльнісно-мотиваційну сферу людини, яка буде 

визначати рівень суб’єктивної реакції в ситуації досягнення або поразки. 

Даний фактор чинить навантаження на суму дисперсії у вигляді 9,93%. 

Він формується завдяки взаємодії двох змінних «інтернальності в області 

невдач» (r=-0,906; p<0,01) та «інтернальності в області досягнень» (r=-0,700; 

p<0,01). Отримані результати вказують на схильність людини уникати 

відповідальності за результати своєї праці, як позитивні, так і негативні.  

Визначені показники вказують на низький рівень суб’єктивного контролю 

над емоційно забарвленими позитивними та негативними подіями. Свої 

успіхи така людина здебільшого пов’язує із зовнішніми обставинами – 

везінням, щасливим збігом обставин або з допомогою інших людей. 

Негативна реакція на ситуацію поразки проявляється в схильності 

приписувати відповідальність за подібний розвиток подій іншим людям або 

вважати їх результатом невдалих обставин. 

Останній - п’ятий фактор, який було виділено за допомогою діаграми 

каменистого осипу, отримав назву «Ставлення до власного здоров’я» і з 

точки зору обраної проблематики дослідження вважається значимим для 

побудови факторної моделі. Він визначає рівень усвідомленості сприймання 

та критичного ставлення до свого стану здоров'я. 

Останній з визначених факторів чинить найменше навантаження на суму 

дисперсії у вигляді 9,13%. Він формується завдяки взаємодії лише двох 

змінних: «інтернальність в ставленні до власного здоров’я» (r=-0,970; p<0,01) 

та «самооцінка» (r=0,737; p<0,01). 

Перебуваючи в стані хвороби, людина здебільшого критично не оцінює 

власний стан але разом з тим вважає, що процес її одужання залежить 

виключно від поведінки інших. Хвороба та здоров’я сприймаються як 

результат випадку, а процес одужання повинні забезпечити інші – 

здебільшого лікарі та рідні.  
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Таким чином, за допомогою факторного аналізу було виділено 5 значимих 

факторів, що поєднують в собі певні особистісні властивості з яскраво 

вираженими внутрішньо факторними зв’язками. Спираючись на отримані 

результати факторного аналізу за допомогою моделі обраних факторів було 

сконструйовано профіль базових характеристик людини з нарцисичним 

типом перфекціонізму.  

Свідченням достовірності визначених факторів виступає діаграма 

просторової локалізації змінних у між площинному розміщенні, яка графічно 

зображує три фактори – Рис. 3.3, що мають найбільш інтенсивний вплив на 

суму дисперсії. 

Отже, нарцисичний тип перфекціонізму характеризується прагненням 

досягнути найвищих результатів, головним мотивуючим чинником при 

цьому виступають зовнішні стандарти, нав’язані суспільством або 

значимими людьми. Описаний тип формує у людини систему хибних 

переконань в тому, що бездоганний ідеал існує і повинен бути досягнутим в 

будь-якому випадку. 

 

Рис. 3.3.Діаграма просторової локалізації змінних 

Постійне прагнення виправдати чужі очікування може призводити до 

появи невротичних розладів, наростанню внутрішньої напруги та 
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інтенсивному розвиту ендогенних конфліктів. Часто це лежить в основі 

дезадаптивного сценарію соціалізації, неможливості відповідати 

очікуванням, невірному ціле покладанню, що в більшості випадків стає 

причиною афективних розладів. 

Обсесивно-компульсивний тип перфекціонізму 

Відповідно до континууму «Функціональний-Дисфункціональний» 

перфекціонізм, обсесивно-компульсивний тип являється невротичною 

формою вираження і має деструктивний вплив на особистість. У ході 

діагностики нами виявлено, що даний тип властивий респондентам, які 

страждають на депресію. 42 досліджуваних (27,45%) мають встановлений 

клінічний діагноз - рекурентний депресивний розлад (F 33) та хроніфікацію 

хвороби від пів року. Середній вік досліджуваних, яким властивий 

обсесивно-компульсивний перфекціонізм становить – 23 роки. 

При обсесивно-компульсивному типі перфекціонізму ідеалізований 

образ не витісняє усі інші мотиви й змістовні інтереси особистості. Така 

людина буде зацікавленою не тільки в результаті але і в самій діяльності, 

акцент на досягнення буде пов'язаний з цінністю такої діяльності, а не тільки 

з однією нав’язливою потребою викликати захват в оточуючих. Обсесивно-

компульсивний тип перфекціонізму властивий людям, які в першу чергу, 

прагнуть досягнути ідеалу задля виправдання власних очікувань.  

Головна розбіжність між обсесивно-компульсивним та нарцисичним 

типом, зводитися до того, що перші прагнуть бути досконалими, а другі - 

здаватися такими.  

Обсесивно-компульсивний тип відображає глибоку усвідомлену 

установку досягнути абсолютного ідеалу. Людина свідомо керуючись 

виключно власним бажанням, ставить завищені цілі але досягнувши яких не 

відчуває бажаного задоволення, результати знецінюються або сприймаються 

як недостатньо добрі. 

Обсесивно-компульсивний тип, в першу чергу, проявляється в прагненні 

задовольнити свої власні очікування від діяльності. Тобто, людина має власні 
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уявлення, про ідеальний результат, які здебільшого є неадекватними та 

значно завищеними, оцінка оточуючих не буде основним орієнтиром, навіть 

якщо досягнуті результати об’єктивно високі та отримують схвалення. Даний 

тип ніколи не буде задоволений своїми результатами, бо з досягненням 

довершеності, вимоги до себе знову зростають і те, що вчора виступало 

ідеалом, сьогодні знецінюється, критикується і вважається недостатнім, щоб 

відчути повне задоволення. Часом обсесивно-компульсивний тип може 

отримувати задоволення від зробленого «недостатньо добре», хоча і 

переживає почуття провини.  

У батьківській сім`ї респондентів з обсесивно-компульсивним типом 

перфекціонізму переважаючим був директивний стиль виховання, на це 

вказують результати опитувальника «ADOR». 

При авторитарному стилі високі батьківські вимоги й очікування в області 

досягнень і обумовлений цим високий рівень контролю, заборон, критики та 

можливість фізичних покарань виступають джерелом негативних емоцій в 

сім`ї. Діти прагнуть в усьому відповідати вимогам батьків, досягати 

найвищих результатів. Такі батьки чітко уявляють, якою повинна вирости  

дитина, і докладають максимум зусиль для реалізації цього «плану».  

У своїх вимогах вони досить категоричні й непоступливі, дитині, незручно 

під таким завищеним контролем розвивати свою індивідуальність. Такі 

родини активно обмежують будь-який прояв самостійності дитини, вимоги 

не мають обґрунтованого пояснення, а недотримання існуючих правил 

карається.  

У такому випадку, джерело невротичного перфекціонізму знаходитися у 

ранньому дитинстві, так як саме батьки будуть формувати установку на 

ідеальний результат, не досягнення якого карається, а досягнення завжди 

буде недостатнім для визнання дитина як самостійно функціонуючої 

особистості. 

У ході порівняльного аналізу були виявлені показники, які дають нам 

змогу побудувати узагальнений профіль переважаючих особистісних 
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характеристик досліджуваних, які мають домінуючий обсесивно-

компульсивний тип перфекціонізму. 

Обсесивно-компульсивний тип перфекціонізму у людей, хворих на 

депресію буде супроводжуватися неадекватно заниженою самооцінкою (38), 

невпевненістю у власних силах, песимістичним стилем мислення, 

небажанням будь-якого роду активності та втратою інтересу до життя або до 

звичної та бажаної діяльності. Постійне прагнення і недосягнення ідеалу 

породжує низку внутрішньо особистісних конфліктів, людина постійно 

незадоволена собою, своїми досягненнями, втрачає віру в себе. 

Разом з тим у досліджуваних діагностовано підвищений рівень 

фрустрованості – відповідний психічний стан, що виникає у ситуації реальної 

або уявної неможливості задовольнити певну потребу, але у даній ситуації 

високий рівень фрустрації може пояснюватися страхом повного краху на 

шляху досягнення поставленої мети, викликаним марними очікуваннями та  

переживанням невдачі, що буде властиве людям з обсесивно-компульсивним 

типом перфекціонізму. 

Даній вибірці характерною буде яскраво виражена мотивація, спрямована 

на уникнення невдачі (4), при переважанні якої активність людини пов'язана 

з потребою уникнути помилки, осуду, покарання чи невдачі. В основі цієї 

мотивації лежить ідея уникнення та ідея негативних очікувань. Починаючи 

нову справу, людина вже заздалегідь боїться можливої поразки і думає про 

шляхи уникнення будь-якої, навіть гіпотетичної невдачі, а не про способи 

досягнення успіху. Для особистості, якій властивий патологічний 

перфекціонізм, кожне нове починання буде розглядатися як можлива 

поразки. 

Така негативна мотивація сприяє розвитку надмірної обережності та 

скутості, невпевненості у власних силах, що призводить до обмеження 

творчих проявів в діяльності та до безініціативної поведінки, при цьому 

об’єктивне зниження продуктивної діяльності може призвести до емоційних 
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порушень, а іноді й суїцидальних намірів для людини з переважанням 

деструктивних перфекціоністських установок. 

При діагностиці рівня суб’єктивного контролю, який визначає ступінь 

незалежності людини, її самостійності, відповідальності та активності в 

досягненні цілей, було встановлено, що для депресивно хворих 

переважаючим буде інтернальний тип мислення. 

Інтернальний тип контролю проявляється в тенденції повністю брати 

відповідальності за своє життя, у разі невдачі така людина повністю 

звинувачує тільки себе, причини невдачі вбачає у власній поведінці, або 

своїх особистісних характеристиках, це призводить до нищівної самокритики 

та посилення нервової напруги. Найбільш інтенсивно такий тип реагування 

на оточуючий світ проявляється у шкалах «інтернальність в невдачах» - 2,8 

та «інтернальність в професії» - 3.  

Інтернальному типу властивий підвищений рівень тривожності, надмірна 

відповідальність, та схильність до самозвинувачення та приниження. 

Таким чином, обсесивно-компульсивний тип перфекціонізму може 

виступати, як одна з вагомих причин виникнення депресії, задавати 

непродуктивні способи реагування та формувати стратегії мислення в 

поняттях «все або нічого».  

Обсесивно-компульсивний тип являється клінічною формою 

перфекціонізму й негативно впливає на нормально функціонуючу 

особистість, наслідком постійної незадоволеності собою, неможливості 

досягнути бажаного результату виступають порушення афективної сфери: 

зниження настрою; втрата інтересу до життя; зниження здатності 

концентрації уваги; зниження самооцінки та впевненості в собі; переважання 

ідей провини; песимістичного бачення майбутнього; порушення сну та 

зниження апетиту. 

Для побудови статистично значимої типології використовуємо факторний 

аналіз. Даний метод є найбільш інформативним інструментом багатомірної 
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статистики, він дає змогу встановити кореляційні зв’язки між змінними та 

об’єднати найбільш наближені між собою в один фактор за базовою ознакою.  

Доцільність проведення факторного аналізу для досліджуваних, які мають 

обсесивно-компульсивний тип перфекціонізму, зумовлюється відповідним 

значенням коефіцієнту КМО у розмірі (0,606%), що дає змогу отримати 

максимально достовірні результати враховуючи дану вибірку та обрані 

методики. 

Із загальної сукупності змінних, в ході обертання факторної матриці було 

встановлено, що з тринадцяти виявлених факторів вагоме навантаження на 

отримані результати чинять лише чотири, кожен з яких пояснює суму 

дисперсії у розмірі 75,55%, на що вказує таблиця загальної дисперсії та 

факторна діаграма розрахована за критерієм Кеттелла – Рис 3.4. 

 

Рис. 3.4. Факторна діаграма Кеттелла для визначення кількості 

вагомих факторів 

Крива каменистого осипу Кеттелла являє собою точки, що відповідають 

власним значенням змінних в просторі двох координат. Вагомими 

вважаються ті фактори, яким відповідають початкові точки на графіку до 

того, як крива починає спадати і стає похилою. 

Обрані значимі змінні ми групуємо в фактори, яким присвоюємо назву по 

найбільш інтенсивному впливу характеристики, будуючи факторну модель – 

таблиця 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Факторна модель включення окремих змінних до узагальнюючих 

факторів 

Фактор № 1. 

 

«Загальна 

інтернальність» 

Фактор № 2. 

 

«Обсесивно-

компульсивний 

перфекціонізм» 

 

Фактор № 3. 

 

«Фрустрація» 

Фактор № 4. 

 

«Уникнення 

невдачі». 

- загальна 

інтернальність  

(0,825); 

 

- інтернальність 

на виробництві  

(0,823); 

 

- інтернальність в 

досягненнях   

(0,801); 

 

- інтернальність в 

сім`ї (0,686); 

 

- інтернальність в 

міжособистісних 

стосунках (0,633); 

 

- інтернальність в 

області невдач  

(0,635); 

 

-інтернальність 

здоров’я (0,544). 

- обсесивно-

компульсивний тип 

(0,827); 

 

- нарцисичний тип 

(0,777); 

 

- функціональний 

тип (0,724); 

 

- самооцінка  

(0,682). 

 

- рівень 

фрустрації (0,844); 

 

- інтернальність 

в областіаневдач 

( 0,701). 

- мотивація 

(0,757); 

 

-інтернальність 

здоров’я (0,668). 

 

 

Загальне навантаження чотирьох факторів на суму дисперсії складає 

75,55%. На рівні значимості 0,01. До обраних факторів включено змінні, які 

чинять найбільш інтенсивний вплив на отримані результати. 

Перший фактор «Загальна інтернальність» визначає рівень вираженості 

суб'єктивного контролю над різноманітними життєвими ситуаціями, 

визначає ступінь усвідомленої відповідальності людини за свої вчинки та 
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власне життя. Даний фактор чинить найбільше навантаження на дисперсію у 

вигляді 30,49%. 

Ознаки, що характеризують сформованість суб’єктивного локусу 

контролю формуються завдяки зв’язкам між показниками «загальної 

інтернальності» (r=0,825; p<0,01), «інтернальність на виробництві» (r=0,823; 

p<0,01), «інтернальність в області досягнень» (r=0,801; p<0,01), 

«інтернальність в сім`ї» (r=0,686; p<0,01), «інтернальність в міжособистісних 

стосунках» (r=0,633; p<0,01), «інтернальність в області невдач» (r=0,635; 

p<0,01), «інтернальність у ставленні до власного здоров’я» (r=0,544; p<0,01). 

До першого фактору були включені всі змінні, що характеризують рівень 

інтернальності досліджуваних, тобто їх готовність брати на себе 

відповідальність за власне життя чи перекладати її на інших, звинувачувати 

оточуючих у власних невдачах. 

Показник загальної інтернальності здійснюючи найбільший вплив на 

даний фактор, свідчить, про те, що стійка позиція брати на себе всю 

відповідальність буде поширюватися майже на всі сфери життя, що і 

проявляється в переважанні внутрішнього локусу контролю у досліджуваних 

з обсесивно-компульсивним типом перфекціонізму.  

Особливу увагу привертає змінна «інтернальність у ставленні до власного 

здоров’я», вона вказує, що досліджувані спираючись на інтернальний локус 

контролю, причиною виникнення хвороби називають власну провину і 

звинувачують виключно себе. 

Перебуваючи у стані хвороби людина всі навколишні події сприймає як 

виключно залежні від себе і своєї поведінки, вона винна у тому, що захворіла 

і їй ніхто не зможе допомогти одужати. Така особистість всю 

відповідальність за своє життя бере на себе, а помилки та невдачі трактує з 

позиції - «у всьому винен тільки я».  

Другий фактор – «Обсесивно-компульсивний перфекціонізм» включає в 

себе характеристики, що формують вимоги вищого рівня виконання 

діяльності, ніж того вимагають обставини людини до самої себе чи до інших.  
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Другий фактор чинить навантаження на загальну суму дисперсії у розмірі 

20,78%. Обсесивно-компульсивний перфекціонізм формується завдяки 

наявності зв’язків між такими змінними як «обсесивно-компульсивний тип» 

(r=0,827; p<0,01), «нарцисичний тип» (r=0,777; p<0,01), «функціональний 

тип» (r=0,724; p<0,01) та «рівень самооцінки» (r=0,682; p<0,01). 

До другого фактору були включені змінні, що характеризують тип 

перфекціонізму та рівня самооцінки. Перфекціонізм являється особистісною 

рисою пред'явлення до себе вимог вищого рівня якості виконання діяльності, 

ніж того вимагають обставини. Найбільше значення має змінна «обсесивно-

компульсивний типу перфекціонізму», вона вказує на те, що стандарти 

діяльності людина задає собі самостійно і визначає, який результат буде 

ідеальним.  

Постійна незадоволеність власною діяльністю, підвищена нервова напруга 

та невпевненість негативно впливають на рівень самооцінки. Не отримуючи 

бажаних результатів, людина буде відмовлятися від повноцінного життя, 

керована страхом постійного неуспіху, страхом не виправдати очікування 

близьких, вона буде жорстко критикувати та карати себе лише за теоретично 

можливу поразку. 

Наступним є фактор «Фрустрація», який визначає рівень реакції на 

ситуацію реальної або уявної неможливості задовольнити певну потребу, 

характерною ознакою його є дезорганізація свідомості та діяльності в стані 

безнадійності, втрати перспективи. 

Даний фактор чинить навантаження у вигляді 13,04%. Він формується 

завдяки взаємодії таких змінних як «рівень фрустрації» (r=0,844; p<0,01) та 

«інтернальність в області невдач» (r=0,701; p<0,01). 

Виявлені зв’язки свідчать, що страх незадоволення певної потреби, 

тривога та невпевненість у своєму майбутньому, спонукають людину 

розраховувати тільки на себе, брати повну відповідальність за все, що з нею 

відбувається.  
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Власні невдачі розглядаються, як нищівна поразка, в якій винна сама 

людина, яка не доклала максимальних зусиль і не досягла найкращих 

результатів, такий спосіб реагування являється наслідком переважаючого 

внутрішнього локусу контролю та бажання все повністю контролювати у 

своєму житті, виключаючи можливість впливу сторонніх факторів. 

Останній, четвертий фактор – «Уникнення невдачі» чинить найменше 

навантаження у вигляді 11,24% на загальні результати. Він характеризує 

активність людини пов’язану з потребою уникнення помилки, осуду, 

покарання чи невдачі (мотивація уникнення невдачі), в основі якої лежить 

ідея негативних очікувань та надмірна відповідальності за власне здоров’я. 

Фактор формується завдяки взаємодії лише двох змінних: «мотивація 

уникнення невдачі» (r=0,757; p<0,01) та «інтернальність у ставленні до 

здоров’я» (r=0,668; p<0,01). 

Отримані результати характеризують зв'язок негативної мотивації та 

інтернального ставлення до власного здоров’я. Людина, яка в повсякденному 

житті керується мотивом уникнення, активність проявляє не як свідому 

бажану діяльність, а як спосіб захисту, схильна вважати свою хворобу 

результатом тільки своєї власної поведінки.  

Просторова діаграма – Рис. 3.5 зображує три фактори, що мають найбільш 

значимий вплив на суму загальної дисперсії в їх площинному розміщенні та 

вказує на зв’язки між окремими характеристиками в їх графічному 

зображенні. 

Таким чином, за допомогою факторного аналізу було побудовано 

особистісний профіль досліджуваних з обсесивно-компульсивним типом 

перфекціонізму. Визначено базові фактори, які поєднуючи у собі окремі 

характеристики, розкривають конкретні властивості перфекціонізму, як 

багаторівневого явища.  
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Рис. 3.5. Діаграма розташування факторів і їх компонентів у просторі 

Отже, даний тип перфекціонізму викликає постійну нервову напругу, яка 

призводить до порушення адаптації, зниження настрою, втрати інтересу до 

оточуючого світу та загальної уповільненості реакцій.  

Незадоволеність своїм життям, нездатність досягти результату, що 

проявляється в постійному самоконтролі та незадоволенні собою призводить 

до того, що людина сприймає себе як незакінчений об’єкт, що потребує 

постійного вдосконалення. У неї виробляються власні стандарти та 

установки, по яким вона визначає, що саме і яким чином потрібно змінити 

аби досягти ідеалу але з об’єктивним його досягненням показники 

досконалості піднімаються на вищий рівень, цим самим запускаючи постійну 

реакцію незадоволення та розчарування у собі. 

Функціональний тип перфекціонізму 

Третій тип являється функціональною формою вираження 

перфекціонізму. Він є адаптивною характеристикою особистості, що 

проявляється у конструктивному прагненні успіху. В американській 

психології такого поняття як «функціональний перфекціонізм» - не існує. 

Замість нього вживається термін «оптималізм» - високі достатньо хороші 

результати, він характеризує особистість, що вміє критично оцінювати свої 
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сильні та слабкі сторони й використовувати їх з максимальною вигодою для 

роботи. 

У нашій типології функціональний тип перфекціонізму передбачає 

постановку реалістично високих стандартів діяльності, але при цьому 

співвідносячи власні сили з поставленими вимогами, відсутність вузько 

направленого мислення в категоріях «ідеал-невдача», зрілі й адаптивні 

когнітивні схеми, адекватну оцінку можливостей своєї особистості, здатність 

до децентрації, відсутність постійного порівняння себе з більш успішними 

іншими, прийняття критики стосовно діяльності та ставлення до помилок як 

до норми.  

Досліджувані з функціональним перфекціонізмом демонструють 

конструктивне поведінку: само ефективність, високу академічну успішність, 

позитивні інтерперсональні якості, впевненість в собі, альтруїстичні 

соціальні установки та адаптивні копінг-стратегії. 

За результатами діагностики функціональний перфекціонізм властивий 

респондентам, що не мають клінічного діагнозу. Це 58 осіб віком від 34 до 45 

років, які активно займаються професійною діяльність та займають середні та 

вищі керівні посади.  

Переважаючим стилем виховання у осіб з таким типом перфекціонізму 

був «позитивний інтерес» - 4, що характеризується психологічним 

прийняттям дитини, повагою до її особистості.  

Особливістю цього стилю є тверде, послідовне і водночас  гнучке 

виховання. Батьки  завжди пояснюють мотиви своїх вимог, заохочують їх 

обговорення з дитиною; влада використовується лише в міру необхідності; у 

взаєминах враховуються права та бажання дитини. Цей стиль виховання  

найбільшою мірою сприяє розвитку цілісної особистості: самостійної, 

активної, ініціативної та соціально відповідальної. 

Результати діагностики особистісних якостей досліджуваних вказують на 

помірно високу адекватну самооцінку – 64. Респонденти позитивно 

оцінюють свій потенціал, здібності та перспективи. Здебільшого їх поведінка 
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націлена на активну творчу демонстрацію своєї особистості, пошук нових 

контактів, саморозвиток та реалізацію себе в обраній професії. Респондентам 

не властива фрустрація (4), вони чітко бачать свої цілі та раціональні способи 

їх досягнення. 

За результатами діагностики ціннісно-мотиваціної сфери особи з 

функціональним типом перфекціонізму керуються позитивною мотивацією – 

17. В основі такої активності лежить потреба в досягненні успіху. Вона 

ефективно впливає на спрямованість особистості, а тому є важливим засобом 

реалізації професійних цілей. У діяльності це проявляється наполегливістю 

та цілеспрямованістю, орієнтацією на творчу активність та здатністю до 

виправданого ризику. Часто в основі мотивації спрямованої на успіх лежать 

потреби вищого рівня - прагнення до самоактуалізації.  

При визначенні рівня суб’єктивної відповідальності, який визначає 

ступінь незалежності людини, її самостійності та активності в досягненні 

цілей, було встановлено, що досліджуваним, властивий інтернальний локус 

контролю – 3,3.  

Такий тип контролю характеризується тенденцією особистості брати 

відповідальності виключно на себе. Внутрішній локус вказує на 

самостійність, зрілість та сформованість психічної сфери людини. 

Особистість результативна та впевнена в собі, їй властива пошукова 

активність, відкритість новому досвіду та прагнення до пізнання. Вона 

виходять за рамки буденної взаємодії, проявляє креативність мислення та 

ініціативність. Внутрішній локус контролю домінує у всіх сферах життя 

досліджуваних але максимально показники виражені за шкалою 

«інтернальність в професії» - 2. Високий показник інтернальності в 

професійній діяльності вказує на позитивну оцінку людиною своєї ролі в 

організації.  

Отримані результати вказують на високий рівень суб’єктивного контролю 

над емоційно позитивними та негативними подіями та ситуаціями. 

Досліджувані вважають, що всього в житті вони досягли самостійно, 
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виключно власною працею та цілеспрямованістю. У невдачах провину 

беруть на себе, звинувачують тільки себе, враховуючи помилки та недоліки. 

За допомогою факторизації встановлюємо статистичні зв’язки між 

особистісними характеристиками досліджуваних з функціональним типом 

перфекціонізму. 

Доцільність проведення факторного аналізу для даного типу 

перфекціонізму, зумовлюється відповідним значенням коефіцієнта КМО, що 

дорівнює 0,691%. Високий рівень даного показника свідчить про 

достовірність результатів, що будуть отримані в результаті обрахунків. 

Серед 13 загальних факторів в ході обертання матриці було виявлено, що 

тільки три з них чинять найбільш вагомий вплив на загальну суму дисперсії у 

вигляді 78,48%. На це вказує таблиця загальної дисперсії та точки спадання 

на графіку каменистого осипу - Рис. 3.5. 

 

Рис. 3.6. Графік за критерією Кеттелла для визначення кількості 

вагомих факторів. 

Виділені змінні, на рівні значимості 0,01, об’єднуємо у фактори, яким 

присвоюються назви, по характеристиці, що має найбільш інтенсивний 

впливу на загальну суму дисперсії або узагальнюючи всі дані, що потрапили 

до конкретного переліку. Будуємо факторну модель змінних – Таблиця 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Факторна модель об’єднання змінних 

Фактор № 1. 

 

«Інтернальна 

орієнтація» 

 

Фактор № 2. 

 

«Функціональний 

перфекціонізм» 

Фактор № 3. 

 

«Мотивація 

діяльності» 

- загальна 

інтернальність 

(0,891) 

- інтернальність в 

міжособистісних 

стосунках (0,788) 

 

- інтернальність в 

області досягнень 

(0,634) 

- самооцінка 

(0,584) 

 

- функціональний 

тип (0,715) 

 

- самооцінка 

(0,666). 

 

 

- мотивація 

(0,862) 

 

- інтернальність в 

області невдач 

(0,760) 

 

Загальне навантаження трьох факторів на отримані результати складає 

78,48%, на рівні значимості 0,01 до обраних факторів було виділено змінні, 

що чинять найбільш вагомий вплив на суму дисперсії. 

Перший фактор «Інтернальна орієнтація» визначає переважаючий рівень 

суб’єктивного локусу контролю, на який орієнтується людина при 

формуванні базових стратегій поведінки. Даний фактор чинить найбільше 

навантаження на дисперсію у вигляді 42,89%. 

Ознаки, що визначають сформованість переважаючого локусу контролю 

формуються завдяки наявності зв’язків між такими змінними як «загальна 

інтернальність» (r=0,891; p<0,01), «інтернальність в міжособистісних 

стосунках» (r=0,788; p<0,01), «інтернальність в області досягнень» (r=0,634; 

p<0,01) та «самооцінка» (r=0,584; p<0,01). 

Даний фактор вказує на високий рівень суб’єктивного контролю над будь-

якими значимими ситуаціями. Це психологічно зрілий тип реагування, за 

якого особистість свідомо бере відповідальність на власне життя на себе. 

Адекватно висока самооцінка підкріплює впевненість людини в собі, своїх 

рішеннях та поведінці. 
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Другий фактор - «Функціональний перфекціонізм» чинить навантаження 

на суму дисперсії у вигляді 17,54% від загальної кількості. До нього були 

віднесені змінні, що об’єднуються кореляційними зв’язками: 

«функціональний перфекціонізм» (r=0,715; p<0,01), «самооцінка» (r=0,666; 

p<0,01).  

Функціональний тип перфекціонізму сприяє конструктивній поведінці, 

людина критично оцінює себе, прагнучи успіху, невдачі сприймаються нею 

як досвід, що дасть змогу покращити свої уміння та компетенції.  

Останній, третій фактор – «Мотивація діяльності» чинить навантаження 

найменшої інтенсивності у вигляді 9,98% на загальні результати. Він 

характеризує діяльнісну сферу, що буде пов’язана з провідною мотивацією у 

професійній діяльності та адекватним сприймання себе в системі можливих 

успіхів або невдач.  

Фактор формується завдяки взаємодії лише двох змінних: «мотивація» 

(r=0,862; p<0,01) та «інтернальність в області невдач» (r=0,760; p<0,01). 

Отримані результати характеризують зв'язок мотивації, орієнтованої на 

досягнення успіху та інтернального ставлення до можливої ситуації неуспіху. 

За допомогою просторової діаграми, зображуємо три фактори, що чинять 

найбільш значимий вплив на суму загальної дисперсії в їх площинному 

розміщенні. Діаграма свідчать про наявність зв’язку між окремо взятими 

змінними в їх графічному відтворенні - Рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7.Діаграма просторового розміщення змінних 
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Таким чином, за допомогою факторного аналізу було побудовано профіль 

особистості, властивий досліджуваним, які демонструють функціональний 

тип перфекціонізму. 

На основі результатів факторного аналізу нами розроблена відкрита 

типологія перфекціонізму. Визначено основні психологічні якості, що 

входять до структури кожного з трьох виділених тами типів. Особистісні 

профілі досліджуваних розкривають окремі компоненти в структурі 

перфекціонізму як багатофакторного явища. Нами була здійснена 

статистична обробка даних, що дає підставу стверджувати про надійність та 

значимість розробленої типології.  

Співвідношення характеристик трьох типів перфекціонізму може бути 

різним, так як не існує чистої типології у повному її вираженні, вони 

комбінуються за домінуючим одним типом - це призводить до утворення 

різних профілів особистості. 
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3.2. Емпіричне дослідження генези перфекціонізму та її впливу на 

виникнення афективних розладів. 

Дослідники перфекціонізму не мають єдиного пояснення причин його 

виникнення. Перфекціонізм вважається набутою характеристикою, що 

формується, здебільшого, у процесі первинної та вторинної соціалізації. 

Засвоєнні невротичні риси ускладнюють адаптацію у соціумі та 

функціональний розвиток особистості [73, 79]. 

Нами розроблена модель генези перфекціонізму, що зображена за 

допомогою сегментованої діаграми – Рис. 3.8. Вона пояснює джерела 

виникнення даного явища та його взаємозв’язок з афективними розладами. 

 

Рис. 3.8. Модель генези перфекціонізму 

На початковому етапі соціалізації найважливішу роль у розвитку 

особистості відіграє її найближче оточення. Саме батьки формують перші 

уявлення дитини про оточуючий світ та її місце у ньому. Від стратегії 

виховання, домінуючої в родині, буде залежати й подальше формування 

повноцінної особистості та вибір базових патернів поведінки й діяльності в 

майбутньому. 

Розлади афективної 

сфери

Тривожний розлад Депресія

Етап вторинної соціалізації

Школа ВНЗ

Етап первинної соціалізації

Стиль сімейного виховання
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З метою встановлення статистично значимого причинно-наслідкового 

зв’язку між переважаючою стратегією виховання та дисфункціональним 

типом перфекціонізму, нами проведено множинний регресійний аналіз, за 

результатами діагностики осіб, що страждають тривожними та депресивними 

розладами. 

Регресійний аналіз являється найбільш ефективним методом багатомірної 

статистки, так як в повній мірі відповідає задачам нашого емпіричного 

дослідження. За його допомогою можна виявити наявність та інтенсивність 

впливу незалежних змінних (предикторів) на залежну (відгук). 

На відміну від кореляційного аналізу, який визначає тільки наявність 

зв’язку між змінними та його спрямованість, регресійний аналіз дає змогу 

встановити детермінаційний зв'язок між змінними, та пояснити якою мірою 

предиктори впливають на досліджуване явище чи феномен.  

В якості залежних змінних виступають типи перфекціонізму, властиві 

досліджуваним з афективними розладами: нарцисичний та обсесивно-

компульсивний. Незалежні змінні – стилі виховання в родині, які було 

діагностовано. У ході статистичних обрахунків, будуємо регресійну модель, 

що дасть змогу визначити детермінаційний зв'язок між змінними: коефіцієнт 

множинної кореляції та коефіцієнт детермінації, а також стандартизований 

коефіцієнт регресії для кожної незалежної змінної. Множинний регресійний 

аналіз проводиться окремо для кожної групи досліджуваних.  

У процесі обрахунку нами було використано метод «Enter» (включення), 

що вводить всі незалежні змінні у регресійну модель, незалежно від міри їх 

кореляції із залежною змінною.  

Результати регресійного аналізу представлено в таблиці 3.5, де наведено 

показники стандартизованих β-коефіцієнтів, які свідчить про частину вкладу 

кожної незалежної змінної в залежну. 

Спираючись на отримані результати, ми можемо стверджувати, що 

регресійна модель є статично достовірною і надійною, її можна 

інтерпретувати та формулювати значимі висновки. На це вказують 
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коефіцієнти множинної кореляції (R=0,563 та R=0,537), що відображають 

сумарний зв'язок (обраних нами незалежних змінних) із залежною змінною. 

Коефіцієнти множинної детермінації - R square=0,357 та R² = 0, 429 є 

значимим, на що вказує показник Sig.  

Таблиця 3.5 

Дослідження причинно-наслідкового зв’язку між стилем сімейного 

виховання та перфекціонізмом 

Залежні  

змінні 

 

 

Незалежні  

змінні 

 

Обсесивно-

компульсивний тип 

перфекціонізму 

 

Нарцисичний 

тип 

перфекціонізму 

Автономність  β = 0,378 

Непослідовність  β = 0,342 

Директивність β = 0,241  

 

Показники 

регресійної 

моделі 

- коефіцієнт 

детермінації 

 

- коефіцієнт 

множинної 

кореляції 

 

R² = 0,357 

   

    R² = 0, 429 

 

 

R = 0,563 

 

R = 0,537 

 

Отримана регресійна модель впливу авторитарного стилю виховання на 

виникнення обсесивно-компульсивного типу перфекціонізму, пояснює 36 % 

дисперсії залежної змінної, що являється досить значимим результатом. 

Таким чином, обрана нами незалежна змінні, являються значимою 

детермінантою виникнення обсесивно-компульсивного типу перфекціонізму 

на 36%. 

Далі розглянемо рівень статистичної значущості отриманих результатів. 

Показник значимості (Sig) становить 0,002, що являється менше за 0,05. Це 

вказує на те, що отримана нами регресійна модель не є випадковою, її 

результатам можна довіряти, значення R Square є повністю достовірним. 
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Показник константи (const) дорівнює 0,664, р ≤ 0,01 (Sig 0,002), що являється 

прийнятним для подальшого аналізу. 

На основі отриманих результатів складаємо рівняння множинної регресії 

(для залежної змінної обсесивно-компульсивний тип перфекціонізму): 

Обсесивно-компульсивний перфекціонізм (як переважаючий тип 

перфекціонізму пацієнтів з депресією) = const. 0,664 + 0,241 (авторитарний 

стиль виховання). 

Коефіцієнт, що обґрунтовує вплив авторитарного стилю виховання на 

формування у особистості обсесивно-компульсивного типу перфекціонізму 

становить β = 0,241.  

У межах авторитарного стилю виховання, дитина виступає як об’єкт 

цілеспрямованого впливу, без врахування її індивідуально-психологічних 

особливостей та потреб. На перше місце виступають ідеали та прагнення 

батьків, високі стандарти, які дитина повинна виправдовувати.  

Такі батьки чітко уявляють, якою повинна вирости дитина, і докладають 

максимум зусиль для реалізації цього «плану». При цьому, вони 

використовують страх покарання, деструктивну критику, як рушійні сили 

впливу. Під тиском «тиранії повинностей» особистість переймає на себе 

батьківські високі стандарти і починає свідомо бажати «ідеального» 

результату. З часом, такі прагнення інтериорізуються у власні переконання 

дитини. Вона вже самостійно задає собі за ціль результат, який на даний 

момент часу не може бути досягнутий у повній мірі. Кожна помилка 

сприймається як нищівна поразка, що супроводжується гострим 

переживанням своєї неповноцінності.  

Початкове відчуття, що людині нав’язують із зовні нереалістично високі 

стандарти, з часом починає переростати у власну впевненість у необхідності 

досягати найвищих результатів за відсутності задоволення від процесу, а 

потім і від самої мети. Свідомо завищені вимоги в діяльності стають 

частиною світоглядної моделі особистості, що являється точкою відліку у 

побудові негативних установок та критичного ставлення до себе та до 
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власної діяльності. У такої особистості формуються власні стандарти та 

установки, по яким вона визначає, що саме і яким чином потрібно змінити 

аби досягти ідеалу але з об’єктивним його досягненням показники 

досконалості піднімаються на вищий рівень, цим самим запускаючи постійну 

реакцію незадоволення та розчарування у собі. 

Розглянемо другу регресійну модель, де в якості залежної змінної 

виступає нарцисичний тип перфекціонізму. До аналізу було включено дві 

незалежні змінні, що характеризують стратегії сімейного виховання: 

«автономність» та «непослідовність». У процесі статистичних обрахунків 

обидві шкали були задіяні у рівнянні множинної регресії, так як кожна з них 

мала значимий вплив на залежну змінну. 

Коефіцієнт множинної кореляції (R=0,537) вказує на те, що модель є 

статично достовірною та підлягає подальшій інтерпретації. Коефіцієнт 

множинної детермінації (R square=0,429) є значимим. Отримана нами 

регресійна модель пояснює майже 43% дисперсії залежної змінної, тому 

результати передбачень можуть бути прийняті до уваги. Таким чином, обрані 

нами незалежні змінні, детермінують виникнення нарцисичного типу 

перфекціонізму на 43%. 

Далі розглянемо рівень статистичної надійності отриманих результатів. 

Для цього проаналізуємо критерій значимості Sig, що дорівнює 0,00 та 

являється меншим за прийнятну норму - 0,05. Це свідчить про те, що  

отримана нами модель не є випадковою, а чітко відображає причинно-

наслідкові зв’язки між змінними.  

Отримана таблиця стандартизованих коефіцієнтів, підтверджує 

детермінаційний зв'язок між обраними характеристиками стилю 

батьківського виховання та нарцисичним типом перфекціонізму. Рівень 

значимості кожного показника, знаходиться в межах статистичної норми 

sіg<0,05. Значення константи (const. = 0,729) та показники не 

стандартизованих коефіцієнтів незалежних змінних (β), у подальшому було 

використано для побудови регресійного рівняння: 
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Нарцисичний тип перфекціонізму (як переважаючий тип перфекціонізму 

пацієнтів з тривожним розладом) = const. 0,729 + 0,378 (автономність) + 0,342 

(непослідовність). 

За допомогою множинного регресійного аналізу було встановлено, що на 

виникнення нарцисичного типу перфекціонізму впливають такі 

характеристики стилю сімейного виховання як «автономність» та 

«непослідовність». Дані характеристики є свідчення того, що причиною 

появи перфекціоністських установок виступає індиферентний стиль 

виховання. 

При переважанні такої стратегії, виховання не є для батьків важливою та 

першочерговою справою. Здебільшого, вони байдужі до дітей, емоційно 

відсторонені, закриті у спілкуванні. Даний стиль виховання не передбачає 

встановлення для дітей строгих рамок, високих стандартів та орієнтирів у 

діяльності. Але особистість, яка зростала у такій родині, прагне до 

досягнення найкращих результатів, бажає завжди та в усьому бути кращою, 

щоб привернути до себе увагу батьків, отримати їх повагу, підтримку та 

схвалення. Діти закріплюють установка «Тільки якщо я буду найкращим, 

батьки звернуть увагу і будуть любити мене», що формує у них розуміння 

«умовної прихильності». У них виробляється екстернальний локус контролю, 

що призводить до прагнення подобатися всім, виглядати добре в очах 

соціуму, відповідати зовнішнім стандартам та очікуванням. 

Таким чином, за допомогою множинного регресійного аналізу було 

встановлено значимі причинно-наслідкові зв’язки між переважаючим стилем 

виховання у батьківській родині та формування певного типу 

перфекціонізму. Кожен з виділених типів належить до дисфункціональної 

форми перфекціонізму та має в собі невротичні якості. Саме спосіб взаємодії 

з батьками, психологічний клімат, що переважає у родині виступають 

важливими детермінантами формування індивідуально-психологічного 

портрету особистості. Деструктивний перфекціонізм виникає саме на 
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початкових стадіях соціалізації дитини і родина вважається основним 

джерелом формування перфекціоністських установок та прагнень. 

На етапі вторинної соціалізації школа та вищі навчальні заклади 

виступають головними соціальними інститутами формування особистості 

[72, 85].  

Традиційна система освіти основний акцент робить на високій навчальній 

успішності учнів, часто нехтуючи їх інтересами, схильностями та 

індивідуально-психологічними особливостями. Цінність хороших оцінок 

перевершила цінність особистості учня. Це призводить до посилення 

емоційної напруги, тривожності, а також прагнення досягнути високих 

соціальних стандартів. У школах активно запроваджуються рейтингові 

програми конкурентного навчання, що чинять фруструючий вплив на учнів, 

стають причиною порушень когнітивної, мотиваційної та афективно-вольової 

сфери. Умовний поділ на «відмінників», «хорошистів» та «двієчників» 

чинить негативний психологічний тиск на учня, нав’язує певну модель 

поведінки та прийнятні «ідеали» до яких потрібно прагнути. 

Для перевірки припущення, що шкільна система освіти може виступати 

джерелом виникнення невротичного перфекціонізму, нами здійснено 

порівняльний аналіз індивідуально-психологічних особливостей учнів двох 

шкіл з різними принципами та підходами до освітнього процесу.  

У дослідженні взяло участь 60 респондентів – це учні 6-х класів, віком 11-

13 років, які відповідно були розділені на дві рівнозначні групи: діти, що 

навчаються за стандартною загальноосвітньою програмою Міністерства 

освіти та науки України та учні, які здобувають середню освіту в 

спеціалізованій вальдорфській школі. У процесі діагностики було 

використано тест для визначення рівня шкільної тривожності Філліпса та 

авторську методику «Диференціальний опитувальник типології 

перфекціонізму». 

У ході порівняльного аналізу нами виявлено кількісні відмінності у 

структурі особистості учнів загальноосвітньої та спеціалізованої школи. 
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Узагальнені результати дослідження представлені за допомогою таблиці 3.6, 

та гістограми у відсотковому співвідношенні - малюнок 3.9. 

Таблиця 3.6 

Результати дослідження рівня шкільної тривожності та 

переважаючого типу перфекціонізму для учнів загальноосвітньої та 

спеціалізованої школи 

 

Досліджувані 

 

Шкали 

Учні 

загальноосвітньої школи 

Учні спеціалізованої  

школи 

Загальна шкільна 

тривожність (max. 22) 

18 8 

Переживання 

соціального стресу  

(max. 11) 

8 3 

Фрустрація потреби у 

досягненні успіху 

 (max. 13) 

11 2 

Страх самовираження 

(max. 6) 

3 1 

Страх ситуації 

перевірки знань (max. 6) 

5 1 

Страх не виправдати 

очікування (max. 5) 

5 2 

Низька фізіологічна 

стійкість до стресу  

(max. 5) 

2 1 

Проблеми в стосунках 

з вчителями  

(max. 8) 

 

7 

 

2 

Нарцисичний тип 

перфекціонізму (max. 15) 

12 3 

Обсесивно-

компульсивний тип 

перфекціонізму  

(max. 15) 

 

7 

 

5 

Функціональний тип 

перфекціонізму (max. 15) 

5 9 
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Рис. 3.9. Співвідношення типів перфекціонізму, властивих учням 

загальноосвітньої та спеціалізованої школи (у відсотковому значенні) 

Результати дослідження вказують на те, що учням звичайної школи 

властивий яскраво виражений нарцисичний тип, що являється 

дисфункціональною формою перфекціонізму. Нарцисичний тип визначається 

як домінування мотивації досягнення довершеності, отримання схвалення і 

захоплення, нехтуючи всіма іншими мотивами. Досягнення та визнання 

перетворюються у головну життєву цінність. Одним з джерел його 

виникнення вважаються надмірно високі стандарти та очікування, нав’язані 

людині ззовні. Особистість з домінуванням нарцисичного перфекціонізму не 

прагне бути ідеальною, а бажає виглядати такою в очах соціуму.  

Нарцисичний перфекціонізм формується у відповідь на високі вимоги 

значимих осіб. Підтвердженням цього є результати отримані за допомогою 

методики Філліпса. Учні загальноосвітньої школи демонструють критичний 

рівень вираженості загальної шкільної тривожності – 18/ max. 22.  
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Однією з детермінант діагностованого типу перфекціонізму може бути 

страх не виправдати очікування значимих дорослих. За даною шкалою учні 

демонструють максимальну інтенсивність вираженості такої негативної 

реакції – 5/ max. 6. 

Отримані результати вказують на те, що у психологічному портреті 

школярів переважає зовнішній локус контролю, який проявляється в 

орієнтації на оцінки та думки інших людей, здебільшого – це батьки та 

вчителі. Тривога виникає у відповідь на очікування негативного ставлення до 

незадовільних результатів їх діяльності чи поведінки. Учні будуть прагнути 

до «ідеалу» - високих оцінок та інших навчальних досягнень, керуючись не 

власними мотивами та бажаннями, а страхом розчарувати близьке оточення, 

не виправдати покладені на них сподівання. 

Надмірно високий рівень тривожності було зафіксовано за шкалою «Страх 

перевірки знань» - 5/ max. 6. Тривожність супроводжує ситуації перевірки 

знань, досягнень, можливостей учнів. А так як постійний контроль набутих 

знань є базовим конструктом традиційної системи освіти, то і постійне 

переживання тривожності з ситуативної реакції може перейти на рівень 

особистісної властивості. 

Будь-яка атестація чи перевірка домашнього завдання перетворюється на 

фруструючу ситуацію, що не просто перешкоджає повністю проявити свої 

знання, а «заганяє дитину у глухий кут», коли страх незадовільної оцінки 

буде підкріплюватися ще і переживанням не отримати такого значущого 

схвалення з боку дорослих.  

Тому, кожна перевірка знань перетворюється на виклик, бажання постійно 

відстоювати та перевершувати свій успіх, доводити іншим, власну 

значимість. Така поведінка постійно супроводжується переживання 

тривожності, пов’язаної з можливістю невдачі. Страх допустити помилку, 

або не сподобатися вчителеві, породжує постійне почуття тривоги, яке з 

часом може набути і соматичних проявів. Сама лише думка, про 
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неможливість досягнення ідеалу та негативну оцінку може викликати головні 

болі, запаморочення та вегетативну гіперактивність.  

Занепокоєння викликають високі показники отримані за шкалою 

«Фрустрація потреби у досягненні успіху » - 11/ max. 13. Дані свідчать про 

несприятливий психологічний стан учнів, що формується у вигляді реакції на 

нав’язані стандарти та вимоги у досягненнях. Діти прагнуть відповідати 

очікуванням, щоб демонструвати бажану картинку, що хочуть бачити вчителі 

та батьки. Однак, це не дозволяє школярам задовольняти їх власні бажання та 

потреби в успіху, займатися улюбленою справою. 

Високі результати діагностики були отримані і за шкалами «Переживання 

соціального стресу» - 8/ max. 11 та «Проблеми у стосунках з вчителями» - 7/ 

max. 8. Шкали визначають емоційний стан підлітка, на основі якого 

вибудовуються їх соціальні контакти з оточуючими. Результати вказують на 

те, що тривожність негативно впливає й на міжособистісну компетентність 

спілкування з ровесниками, вчителями та батьками. Так як дані попередніх 

шкал свідчать про значимість оцінки інших, то і переживання соціального 

стресу виникає у відповідь на страх розчарувати близьких, не досягнути 

похвали.  

Друга група складалася з учнів, які навчаються у спеціалізованій школі 

«Софія». Їх навчання спирається на принципи вальдорфської педагогіки, що 

значно відрізняються від традиційної системи освіти. 

На основі отриманих результатів діагностики за допомогою методики 

визначення шкільної тривожності Філліпса, встановлено, що учні 

вальдорфської школи за базовою шкалою «Загальна шкільна тривожність», а 

також за допоміжними шкалами «Переживання соціального стресу», 

«Фрустрація потреби в досягненні успіху», «Страх самовираження», «Страх 

ситуації перевірки знань», «Страх не виправдати очікування інших» та 

«Фізіологічна стійкість стресу», не демонструють надмірних тривожних 

переживань, їх результати знаходяться у межах норми.  



140 
 

За результатами авторського опитувальника, спрямованого на визначення 

переважаючого типу перфекціонізму, виявлено, що учням спеціалізованої 

школи властивий функціональний перфекціонізм. Він є функціональною 

формою перфекціонізму, що характеризується здоровим прагненням до 

успіху, високими але раціональними стандартами діяльності. Особистість з 

даним типом критично співвідносить власні сили з поставленими вимогами, 

адекватно оцінюючи свої шанси на успіх. Вона безумовно прагне до 

найвищого результату у будь якій діяльності, однак не мислить вузько 

виключно у категоріях «ідеал-невдача», має досить гнучкі та адаптивні 

когнітивні схеми та у разі поразки здатна виносити досвід, а не піддаватися 

негативним емоційним переживанням та самозвинуваченню. 

Зрозуміло, що на вторинному етапі соціалізації, на формування 

особистості дитини може впливати безліч факторів, але школа та будь яка 

взаємодія пов’язана з процесом навчання буде одним з вирішальних. На це 

вказують і отримані результати діагностики, які кардинально відрізняються 

для учнів одного віку але які знадяться в умовах різного підходу до освіти. 

Досліджувані другої групи навчаються за програмою в основі якої 

покладено філософські основи вальдорфської педагогіки. Школа є учасником 

експериментального проекту Міністерства освіти та науки України 

«Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні» від 2012 року. 

Вальдорфська педагогіка, з її цілісним гуманістичним поглядом на 

проблеми навчання, виховання та розвитку дитини, є невід’ємною частиною 

історії світової педагогічної думки. Навчання у вальдорфській школі 

здійснюється за спеціально розробленими програмами, в яких навчальний 

матеріал відповідає потребам кожної вікової групи, викладання відбувається 

методом глибокого занурення, урок складається з трьох взаємопов’язаних 

частин, у навчальному процесі широко використовується мистецтво та 

заняття з технологій. Також, у школі існує власна система оцінювання 

навчальних успіхів, оскільки традиційна система тотального контролю за 

діями дитини не відповідає принципу свободи особистості, на який 
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спирається філософія вальдорфської педагогіки [67]. У таких школах не 

використовують типову систему оцінювання від 1 до 12 за кожними 

предметами, а застосовують «стимулюючу» оцінку якості навчання загалом. 

Це зворотній зв'язок, що надається батькам у якості рекомендацій. 

Відсутність традиційних оцінок у балах позитивно впливає на розвиток 

емоційно-оцінної складової самосвідомості учнів вальдорфських шкіл. 

Загальна філософія вальдорфських шкіл базується на гуманістичних 

засадах, що проголошують унікальність кожної дитини, вільний спонтанний 

розвиток та створення максимально комфортних умов для цього. 

Пропагується вільне виховання та навчання, без застосування покарань та 

примусових методів. Відсутність тиску з боку викладачів, дружні взаємини, 

увага та дбайливе ставлення і любов до дітей - сприятливі умови для 

формування здорової емоційної сфери учнів з адекватними реакціями [81].  

Запорукою гармонійного розвитку школярів у вальдорфській педагогіці 

вважається індивідуальний підхід до кожного учні, для якого вчитель 

створює «виховну програму» у відповідності до рівня розвитку його 

інтелекту, емоційно-вольової сфери та темпераменту, тут відсутні 

узагальнені вимоги для всього класу, які активно застосовуються в 

традиційній освіті, та часто виступають причиною виникнення афективних 

проблем підлітків. Учні мають власні завдання та навчальні інтереси, 

прагнуть досягнути вищого рівня, щоб розвиватися та дізнаватися нове, а не 

орієнтуються на більш успішних однокласників чи вимоги дорослих. 

Позитивний вплив на емоційну сферу учнів має відсутність традиційної 

оцінки в балах. Протягом восьми років оцінка носить змістовний, 

стимулюючий характер. В кінці року вчитель складає розгорнуту 

характеристику для батьків, а для учня – індивідуальний вірш або 

оповідання, в якому дитина характеризується в образному вигляді.  

Відсутність традиційної оцінки в балах дає змогу знизити рівень 

тривожності, забезпечити емоційну стабільність та посилити внутрішню 

мотивацію, що ґрунтується на інтересі до знань, а не на зовнішніх стимулах. 
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Отже, в ході порівняльного аналізу для двох груп досліджуваних було 

встановлено, що учням загальноосвітньої школи властивий нарцисичний 

перфекціонізм та надзвичайно підвищений рівень шкільної тривожності. 

Учні, які навчаються за спеціалізованою програмою на основі ідей 

вальдорфської педагогіки мають здорове прагнення до успіху – 

функціональний тип перфекціонізму. У них відсутня надмірна шкільна 

тривожність та будь які негативні емоційні реакції, що пов’язані з 

навчальним процесом. Учні вальдорфської школи демонструють 

гармонійний розвиток емоційної сфери, який не виходить за поняття норми. 

Дисфункціональна форма перфекціонізму не властива респондентам даної 

групи, так як виховання та освіта у вальдорфській школі базуються на 

гуманістичному підході, де в центр педагогічного впливу ставиться 

індивідуальність учня, його різнобічний та повноцінний розвиток. 

Таким чином, встановлено, що дисфункціональний перфекціонізм 

властивий виключно учням, які навчаються у межах традиційної системи 

освіти. Тому однією з важливих детермінант розвитку перфекціонізму 

виступає освітня програма, за якою відбувається навчання: її цінностей, 

вимог та правил.  

Отримані результати дають змогу підтвердити припущення про вплив 

системи освіти, вимог навчального процесу та психологічного клімату у 

взаємодії з вчителями на формування в учнів нарцисичного типу 

перфекціонізму та негативних емоційний переживань, пов’язаних зі 

шкільним життям.  

Вищий навчальний заклад являється ключовим інститутом вторинної 

соціалізації особистості. Студентські роки – це час, коли відбувається 

активне становлення індивіда як члена громадянського суспільства: 

формуються сталі ціннісні орієнтації та соціальні установки. Соціалізація 

студентської молоді у процесі навчання включає у себе не тільки засвоєння 

знань та умінь, але перш за все – це формування соціально-психологічних 
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компетенцій та професійної самосвідомості, що буде сприяти успішній 

діяльності та самореалізації у майбутньому. 

У ВНЗ особистість набуває певні професійні навички, вчиться взаємодіяти 

та вести комунікацію з широким колом осіб, відстоювати свої інтереси та 

боротися за власні ідеали. Цей досвід дозволяє молодій людині остаточно 

укріпити свою ціннісно-мотиваційну сферу, формує самооцінку та 

індивідуальність, професійну та особистісну ідентичність. 

В останні роки у систему вищої освіти України активно запроваджується 

конкурентна стратегія навчання, що базується на Болонській конвенції. Сліпе 

прагнення приміряти європейські стандарти на українські реалії часто 

призводить до негативних наслідків для психологічного здоров'я студентів.  

У класичному розумінні Болонська система освіти зорієнтована на ринок. 

Студент приходить в університет з максимально гнучкими та ліберальними 

вимогами до навчання. Вибираючи центральний напрям підготовки, він 

може, на своє власне бажання, доповнити його якими завгодно предметами, 

щоб збільшити свої конкурентні можливості чи просто розвиватися у тому 

напрямку, який його цікавить. Загалом, філософію Болонської системи 

можна описати як підготовку до конкуренції, формування усвідомленого 

прагнення студентів до набуття знань. 

Реалії українських університетів виглядають так, що мотивація до 

навчання часто має зовнішні стимули, такі як стипендія, страх відрахування 

чи покарання. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2017 року, 

стипендії призначаються за рейтингом успішності студентів. Рейтинг 

успішності складається на підставі вимірів навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти з кожного предмету. Існує усталений відсоток рейтингових 

місць, яким призначається стипендія. Нажаль, тяжка політична та соціально-

економічна ситуація, що склалася у країні, не дозволяє молодим людям 

нехтувати фінансовим інтересом.  

Така ситуація часто знецінює важливість виключно знань та саморозвитку 

особистості, на перше місце виходить прагнення отримати найвищі бали, що 
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забезпечать високий рейтинг. Такі нав’язані стандарти можуть формувати у 

молоді розмиту ідентичність та призводити до відсутності власних бажань та 

інтересів, котрі підмінюються штучним еталоном ідеалу, та прагненням 

відповідати прийнятим стандартам і очікуванням оточуючих. Рейтингова 

система оцінки успішності у навчанні, може розвивати у студентів комплекс 

неповноцінності в умовах підвищених вимог або сприяти засвоєнню 

фіктивної ролі особистісної значимості та неадекватно завищеної 

самооцінки. Прагнення відповідати високим стандартам може стати 

причиною невротичних розладів у молодої людини.  

Згідно з нашим припущенням, одним з джерел виникнення 

деструктивного перфекціонізму є вимоги, що диктує молоді сучасна система 

вищої освіти України, ціннісні та мотиваційні компоненти навчального 

процесу в університетах. 

Було проведено дослідження, у якому взяло участь 35 студентів 3 та 4 

курсів (19-21 р.), які навчаються в українському ВНЗ та 30 студентів (20-24 

р.) з України, які здобувають вищу освіту у американському університеті. 

Для визначення переважаючого типу перфекціонізму було використано 

авторську методику «Диференціальний опитувальник типології 

перфекціонізму»; для встановлення негативних емоційних переживань – 

«Шкала реактивної та особистісної тривожності» Ч. Спілбергера в адаптації 

Ю. Ханіна. 

У ході порівняльного аналізу нами виявлено кількісні відмінності у 

структурі особистості студентів українських та американських ВНЗ.  

Узагальнені результати дослідження переважаючого типу перфекціонізму 

для кожної групи, наведено за допомогою діаграми з групуванням у 

відсотковому співвідношенні до максимального прояву властивості – 

малюнок 3.10. 
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Рис. 3.10. Співвідношення типів перфекціонізму, властивих студентам 

українських на американських університетів. 

Отримані результати діагностики для двох груп досліджуваних 

представлено за допомогою таблиці – 3.7. 

Таблиця 3.7 

Результати дослідження рівня вираженості реактивної та особистісної 

тривожності та переважаючого типу перфекціонізму для студентів 

українських та американських ВНЗ 

 

Досліджувані 

Шкали 

Студенти 

українських ВНЗ 

Студенти 

американських ВНЗ 

Ситуативна 

тривожність (max.50) 

45 39 

Особистісна 

тривожність (max.59) 

48 30 

Нарцисичний тип 

перфекціонізму (max. 15) 

13 5 

Обсесивно-

компульсивний тип 

перфекціонізму 

(max. 15) 

9 7 

Функціональний тип 

перфекціонізму (max. 15) 

7 11 
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У групі студентів українських університетів діагностовано переважання 

нарцисичного типу перфекціонізму – 13/ max. 15. Це свідчить про наявність у 

них дисфункціональних установок, що нав’язуються ззовні та спонукають 

студентів прагнути ідеалу, щоб виправдати високі очікування, відповідати 

існуючим еталонам. Нарцисичний перфекціонізм виступає не тільки як 

прагнення найвищих досягнень, але і як страх перед недосконалістю і 

впевненість у тому, що тільки довершеність являється єдиною цінністю та 

стимулом у діяльності. 

Отримані результати за шкалою Ч. Спілбергера свідчать про високий 

рівень вираженості реактивної (45/max.50) та особистісної (48/max.59) 

тривожності студентів українських ВНЗ. Діагностований рівень прояву 

тривожних переживань являється критично високим. Це може призводити до 

невротичних конфліктів, емоційної лабільності та психосоматичних 

захворювань. 

Дисфункціональний перфекціонізм, що буде виникати як прагнення 

завжди відповідати високим стандартам соціуму та неможливість у повній 

мірі досягнути бажаного, призводить до порушень психічного здоров'я 

особистості. Високий рівень перфекціонізму може вказувати і на підвищену 

схильність представників даної вибірки до емоційних розладів в 

майбутньому. 

Молодь зіштовхується з проблемою завищених стандартів, що ставить 

перед нею суспільство, досить важко маючи не до кінця сформовану систему 

домагань та ціннісних орієнтирів відповідати існуючому еталону бажаної 

поведінки. Незадоволеність собою, своїм життям, нездатність досягти 

бажаного результату, бути розумних, успішним та багатим одночасно, 

призводить до розчарування молодої людини у собі та власних силах. 

Отже, студентам українських вузів властивий високий рівень 

нарцисичного перфекціонізму, а також інтенсивні тривожні переживання. 

Високий рівень перфекціонізму викликає постійну нервову напругу, що 

призводить до порушення адаптації, зниження настрою, втрати інтересу до 
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оточуючого світу, а особливо втрати віри молодої людини в себе, свої 

таланти й можливості, виникає відчуття нікчемності та непотрібності у цьому 

світі.  

Результати діагностики студентів, які здобувають вищу освіту в 

університетах США, свідчать про те, що даній вибірці не властивий 

дисфункціональний перфекціонізм. Найбільшої вираженості має виключно 

функціональний тип (11/ max. 15), що вказує на «здорове» прагнення молоді 

до високих досягнень, з критичною оцінкою цілей та власних можливостей. 

При оцінці рівня тривожності встановлено, що емоційні переживання 

досліджуваних знаходяться на рівні норми. Ситуативна та особистісна 

тривожність студентів має помірну вираженість. 

На нашу думку, така разюча відмінність у результатах двох груп 

досліджуваних пояснюється саме системою освіти, її ціннісно-мотиваційною 

парадигмою ставленням до процесу навчання загалом: починаючи від умов 

вступу до ВНЗ, вимог до вибору навчальної програми, та закінчуючи 

системою оцінювання та заохочення. 

Американська система вищої освіти побудована таким чином, що 

більшість навчальних закладів є приватними, що не передбачає отримання 

стипендії більшістю студентів (лише 3% отримує стипендію за особливі 

досягнення у спорті чи мистецтві) [7]. Вважається, що рішення здобувати 

вищу освіту у американських університетах молоді люди роблять більш 

усвідомлено.  

По перше, навчання у приватних ВУЗах вимагає значних коштів, тому 

більшість випускників шкіл не вступають відразу до університетів. Вони 

починають працювати, що дає змогу краще зрозуміти власні здібності та 

професійні прагнення, а у майбутньому зробити правильний вибір фаху.  

По друге, система вступу до американських університетів є досить 

тривалою, вона ґрунтується не тільки на шкільній академічній успішності. 

Абітурієнти окрім оцінок та результатів стандартних іспитів готують 

мотиваційні есе, де обґрунтовують своє бажання навчатися у конкретному 
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закладі, свої інтереси, досягнення та нагороди. До уваги береться громадська 

активність та волонтерська діяльність молодих людей. Абітурієнт 

зобов’язаний не тільки подати рекомендаційні листи, але і пройти співбесіду 

з представниками коледжу та заповнити ряд психологічних тестів 

особистісної зрілості. Для освітньої системи США вирішальними є не високі 

оцінки потенційних студентів, а їх соціально-психологічні компетенції: 

комунікативні навички, креативність, критичність у сприйнятті інформації, 

стратегічність та візійність мислення [7].  

На відміну від українських університетів, американський підхід до освіти 

є більш гнучкий та ліберальний. При здобутті освітнього рівня «бакалавр» 

студенти вступають до університету загалом, а не на окремий факультет. 

Навчальну програму студенти формують самостійно, обираючи курси за 

власними інтересами, навіть якщо вони на перший погляд є 

взаємовиключними. У кінці двох років навчання обирається основна 

спеціалізація (англ.major.), до якої однак, може бути додано декілька 

додаткових спеціалізацій (англ.minor).  

Система оцінювання знань та загалом увесь процес навчання в 

університетах Америки є абсолютно не дерективним. Відвідування кожного 

курсу дає певну кількість кредитів (балів), які відповідають певному числу 

годин роботи в тиждень над цим курсом. Студент може вибирати собі курси 

вільно, але наприкінці він повинен отримати більше мінімуму і менше 

максимуму кредитів, дотримуватися вимог вузу за своєю спеціальністю. 

Вимоги можуть бути конкретні («векторний аналіз») або загальні («дев'ять 

кредитів гуманітарних наук») і можуть бути виконані у будь-який час до 

отримання диплома. Студент сам займається формуванням розкладу 

навчання, відсутній і жорсткий поділ на групи та потоки. 

Мотивами такого свідомого підходу до навчання є у першу чергу 

прагнення нових знань, саморозвиток та набуття необхідних професійних та 

особистісних навичок. Повністю відсутній тиск з боку університету, 

взаємодія відбувається на партнерських засадах. У центр такої освітньої 
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парадигми ставиться особистість кожного студента, його задатки, 

вподобання та бажання, а не нав’язаний еталонний образ, якому потрібно 

слідувати. Оцінювання знань носить другорядний характер і виступає 

швидше як зворотній зв'язок від вчителя, а не як фактор приниження чи 

тиску на людину. Цінність високих оцінок підкріплюється виключно 

власними амбіціями студентів, а не нав’язаною конкуренцією, страхом бути 

відрахованим з університету чи втратити стипендію. 

Таким чином, на вторинному етапі соціалізації особистості, одним з 

джерел виникнення дисфункціонального перфекціонізму можуть виступати 

вимоги системи вищої освіти в Україні. Її бюрократичний підхід та 

запровадження рейтингової системи формує у студентів страх покарання, 

непродуктивну конкуренцію у колективі за отримання стипендії, цінність 

високих оцінок, а не знань, прагнення відповідати загальним соціальним 

стандартам та нормам. 

Гостре занепокоєння викликає високий рівень дисфункціонального 

перфекціонізму та критичний рівень вираженості особистісної тривожності у 

студентів українських університетів, які не мають діагностованих розладів 

афективного спектру але потрапляють у зону ризику їх виникнення. 

Особливо в сучасних умовах, де переважають конкурентні методи навчання і 

кожному відмінному результату протиставляються п’ять ідеальних. 

Дослідження генезису перфекціонізму за допомогою регресійного та 

порівняльного аналізу дало змогу встановити одні з головних причин 

виникнення перфекціоністських установок та невротичних рис особистості 

на різних етапах її соціалізації. 

Більшість дослідників сходяться у думці, що перфекціонізм виступає 

одним з вирішальних тригерів, що провокує розлади афективної сфери. 

Згідно розробленої нами моделі генезису, перфекціонізм, що сформувався на 

ранніх етапах становлення особистості у майбутньому може призвести до 

виникнення тривожних розладів та депресії. 
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Для регресійного аналізу було використано результати діагностики двох 

клінічних груп досліджуваних: шкала особистісної тривожності у пацієнтів з 

генералізованим тривожним розладом та шкала депресії у пацієнтів з 

рекурентним депресивним розладом. 

З метою встановлення статистично значимого причинно-наслідкового 

зв’язку між переважаючим типом перфекціонізму та інтенсивністю 

вираження афективних переживань, нами проведено множинний регресійний 

аналіз, спираючись на результатами діагностики осіб, що страждають 

тривожними та депресивними розладами. Узагальнені результати 

регресійного аналізу представлено за допомогою таблиці – 3.8.  

Таблиця 3.8 

Дослідження причинно-наслідкового зв’язку між типами 

перфекціонізму та рівнем вираженості афективних переживань  

Залежні  

змінні 

 

 

Незалежні  

змінні 

 

Рівень особистісної 

тривожності 

(пацієнти з 

генералізованим 

тривожним розладом) 

 

Рівень 

вираженості 

депресії 

(пацієнти з 

рекурентним 

депресивним 

розладом) 

Нарцисичний тип перфекціонізму β = 0,413  

Обсесивно-компульсивний тип 

перфекціонізму 

 β = 0,216 

 

Показники 

регресійної 

моделі 

- коефіцієнт 

детермінації 

 

- коефіцієнт 

множинної 

кореляції 

 

R² = 0,489 

   

  R² = 0, 454 

 

 

R = 0,652 

 

R = 0,532 

 

У ході регресійного аналізу, залежними змінними виступали - рівень 

особистісної тривожності пацієнтів з генералізованим тривожним розладом 

та показник інтенсивності вираження депресії у пацієнтів, які страждають на 

рекурентний депресивний розлад. Незалежні змінні – це типи 
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перфекціонізму: нарцисичний та обсесивно-компульсивний, що властиві 

пацієнтам.  

У ході статистичних обрахунків, будуємо регресійну модель, що дасть 

змогу визначити детермінаційний зв'язок між змінними: коефіцієнт 

множинної кореляції та коефіцієнт детермінації, а також стандартизований 

коефіцієнт регресії для кожної незалежної змінної. Множинний регресійний 

аналіз проводиться окремо для кожної групи досліджуваних. У процесі 

обрахунку нами було використано метод «Enter» (включення), що вводить 

усі незалежні змінні у регресійну модель, незалежно від міри їх кореляції із 

залежною змінною.  

Спираючись на отримані результати, ми можемо стверджувати, що 

регресійна модель є статично достовірною і надійною, її можна 

інтерпретувати та використовувати для формулювання значимих висновків 

та рекомендацій. Це підтверджують коефіцієнти множинної кореляції (R = 

0,652 та R = 0,532), що відображають сумарний зв'язок (обраних нами 

незалежних змінних) із залежною змінною. Коефіцієнти множинної 

детермінації для двох груп досліджуваних - R² = 0,489 та R² = 0, 454 є 

значимим, на що вказує показник Sig. 

Перша регресійна модель впливу нарцисичного типу перфекціонізму та 

рівень особистісної тривожності пацієнтів з генералізованим тривожним 

розладом, пояснюється 49% дисперсії залежної змінної, що являється 

значимим результатом. Обрана нами незалежна змінна (нарцисичний 

перфекціонізм) на 49% обумовлює формування та інтенсивність вираження 

особистісної тривожності досліджуваних. 

Рівень статистичної значимості даної регресійної моделі (Sig.) становить 

0,000 та являється меншим за 0,05. Він вказує на те, що отримані нами 

результати не є випадковими, а значення R Square є повністю достовірним. 

Показник константи (const) дорівнює 0,697, р ≤ 0,01 (Sig 0,000). β = 0,413 – 

коефіцієнт, що обґрунтовує вплив нарцисичного типу перфекціонізму на 

рівень особистісної тривожності досліджуваних. 
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На основі отриманих результатів складаємо рівняння множинної регресії 

(для залежної змінної «Рівень особистісної тривожності»): 

Рівень особистісної тривожності = const. 0,697 + 0,413 (нарцисичний тип 

перфекціонізму). 

Результати регресійного аналізу підтверджують наявність причинно-

наслідкового зв’язку між нарцисичним типом перфекціонізму та рівнем 

тривожності досліджуваних клінічної групи. Даний тип буде однією з 

детермінант виникнення негативних емоційних проявів особистості.  

Інтенсивна тривожність виникає у відповідь на пред’явлення до 

особистості вимог ззовні, яким вона повинна слідувати та ідеалу до якого 

прагнути. Постійний страх не виправдати очікування, не досягнути 

поставлених стандартів діяльності породжують ряд негативних наслідків для 

психічного та соматичного здоров'я людини. Тривожність з ситуативної 

реакції на стрес перетворюється у стійку властивість особистості, що 

призводить до зниженої самооцінки, рішучості та впевненості у собі. Людина 

з дизфункціональним перфекціонізмом має екстернальний локус контролю, 

кожна її діяльність спрямована на отримання схвалення значимих людей, 

довести власну значимість та здатність демонструвати найкращі результати.  

Таке постійне прагнення бути кращим в очах суспільства призводить до 

невротичних конфліктів, порушення емоційної сфери та розвитку 

психопатологій. Цьому підтвердженням є результати регресійного аналізу, 

що демонструють значимий причинно-наслідковий зв'язок між нарцисичним 

типом перфекціонізму та рівнем особистісної тривожності пацієнтів.  

Розглянемо другу регресійну модель, де в якості залежної змінної 

виступає рівень вираженості депресії, а незалежною змінною є обсесивно-

компульсивний тип перфекціонізму, що властивий пацієнтам другої 

клінічного групи (хворі з рекурентним депресивним розладом). 

Коефіцієнт множинної кореляції (R=0,532) вказує на те, що модель є 

статично достовірною та підлягає подальшій інтерпретації. Коефіцієнт 

множинної детермінації (R square=0,454) є значимим. Розроблена нами 
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регресійна модель пояснює майже 46% дисперсії залежної змінної, тому 

результати передбачень можуть бути прийняті до уваги. Таким чином, 

встановлено, що обсесивно-компульсивний тип перфекціонізму детермінує 

виникнення депресії на 46%. 

Далі розглянемо рівень статистичної надійності отриманої моделі. Для 

цього проаналізуємо критерій значимості Sig, що дорівнює 0,000 та являється 

меншим за прийнятну норму - 0,05. Це свідчить про те, що отримані 

результати є закономірними та чітко відображають причинно-наслідкові 

зв’язки між змінними. 

Отримана таблиця стандартизованих коефіцієнтів, підтверджує 

детермінаційний зв'язок між обраними характеристиками. Рівень значимості 

показників, знаходиться в межах статистичної норми sіg<0,05. Значення 

константи (const. = 0,653) та показник не стандартизованого коефіцієнту 

незалежної змінної (β), у подальшому було використано для побудови 

регресійного рівняння: 

Рівень вираженості депресії = const. 0,653 + 0,216 (обсесивно-

компульсивний тип перфекціонізму). 

Обсесивно-компульсивний тип перфекціонізму являється 

дизфункціональною формою вираження даного феномену і має 

деструктивний вплив на особистість. Він проявляється у нав’язливому 

прагненні задовольнити свої очікування від діяльності. Тобто, людина має 

власні уявлення, про ідеальний результат, які здебільшого є неадекватними 

та значно завищеними, оцінка оточуючих не буде основним орієнтиром, 

навіть якщо досягнуті результати об’єктивно високі та отримують схвалення.  

У особистості з таким типом перфекціонізму виробляються власні 

стандарти та установки, по яким вона визначає, що саме і яким чином 

потрібно змінити аби досягти ідеалу але з об’єктивним його досягненням 

показники досконалості піднімаються на вищий рівень, цим самим 

запускаючи постійну реакцію незадоволення та розчарування в собі. Високий 

рівень перфекціонізму викликає постійну нервову напругу, що призводить до 
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порушення адаптації, зниження настрою, втрати інтересу до оточуючого 

світу. Такі внутрішньоособистісні конфлікти пригнічують людину, з часом 

постійне самозвинувачення, почуття провини, розчарування у собі призведе 

до тяжких афективних порушень таких як хронічна депресія. 

Отже, за допомогою множинного регресійного аналізу було встановлено, 

що переважаючий тип перфекціонізму властивий особистості являється 

важливою детермінантою виникнення розладів афективного спектру. 

Помилково стверджувати, що виключно перфекціонізм призводить до 

психопатології, на патогенез тривожних розладів та депресії впливає ціла 

низка як зовнішніх так і внутрішніх факторів. Однак, на основі виявлених 

значимих статистичних зв’язків між змінними, можемо стверджувати, що 

дисфункціональний перфекціонізм детермінує виникнення даних 

захворювань майже на 50%.  

Нами здійснено емпіричне дослідження генезису перфекціонізму, причин 

його виникнення на різних етапах соціалізації особистості. Встановлено, що 

на первинному етапі соціалізації - родина, а сама стратегія виховання та 

взаємодії у сім`ї буде ключовим фактором розвитку перфекціоністських рис 

у дитини. Директивний стиль виховання являється причиною формування 

обсесивно-компульсивного типу перфекціонізму. Переважання автономного 

чи непослідовного стилю призводить до прояву нарцисичного типу. Саме 

спосіб взаємодії з батьками, психологічний клімат, що переважає у родині 

виступають важливими детермінантами формування індивідуально-

психологічного портрету особистості. Деструктивний перфекціонізм виникає 

саме на початкових стадіях соціалізації дитини і родина вважається основним 

джерелом формування перфекціоністських установок та прагнень. 

На вторинному етапі основними інститутами соціалізації виступають 

навчальні заклади. Процес навчання у школі та університеті являється 

джерелом виникнення дисфункційного перфекціонізму. У ході аналізу було 

встановлено, що устрій традиційної освітньої системи, що існує у школах на 

ВНЗ, ціннісні та мотиваційні компоненти навчального процесу є причиною 
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виникнення нарцисичного типу перфекціонізму. Учням, які навчаються у 

звичайних середніх загальноосвітніх школах та студентам українських 

університетів властивий саме нарцисичний перфекціонізм. Для порівняння, 

учням спеціалізованої вальдорфської школи та студентам українського 

походження, які навчаються у американських університетах, властивий 

функціональний тип перфекціонізму. 

У ході дослідження впливу дисфункціональних типів перфекціонізму на 

виникнення розладів афективного спектру, за допомогою множинного 

регресійного аналізу нами виявлено значимі причинно-наслідкові зв’язки. 

Нарцисичний тип перфекціонізму впливає на рівень особистісної 

тривожності пацієнтів з генералізованим тривожним розладом. Обсесивно-

компульсивний тип детермінує виникнення депресії у пацієнтів з 

рекурентним депресивним розладом. 

Отже, нами сконструйована та емпірично підтверджена модель 

виникнення перфекціонізму, проаналізовано основні джерела його 

походження на різних етапах становлення особистості. Підтверджено 

припущення, що саме типологічна структура перфекціонізму являється 

детермінантою виникнення тривожних розладів та депресії. 

Дисфункціональний перфекціонізм вимагає діагностики та корекції на 

ранніх етапах свого розвитку. Вчасне виявлення та усунення 

перфекціоністських установок допоможе уникнути внутрішньоособистісних 

невротичних конфліктів, дисгармонії ціннісно-мотиваційної сфери людини та 

афективних розладів у майбутньому. 

 

3.3. Рекомендації щодо діагностики та корекції дисфункціональних 

форм перфекціонізму. 

У результаті емпіричного дослідження встановлено, що дисфункціональні 

форми перфекціонізму являються детермінантами виникнення афективних 

розладів. Виявлено, що дисфункціональний перфекціонізм властивий не 

лише пацієнта, що страждають тривожних розладів та депресії, а й школярам 



156 
 

середньої школи та студентам університетів. Спираючись на отримані 

результати нами розроблено рекомендації щодо діагностики та корекції 

дисфункціональних форм перфекціонізму. 

Доведено, що перфекціонізм починає формуватися ще з раннього 

дитинства у період соціалізації особистості. Взаємостосунки у сім`ї та школі, 

взаємодія з вчителями та однолітками часто являються причиною появи 

перфекціоністських установок. У ході множинного регресійного аналізу 

доведено зв'язок перфекціонізму зі стратегією виховання у батьківській 

родині, тому доречно почати саме з рекомендацій по профілактиці 

перфекціонізму у дитинстві. 

У шкільному віці важливою задачею для батьків та педагогів є не тільки 

спосіб уникнути перфекціонізму, а у першу чергу - сформувати у дитини 

здорову мотивацію та адекватну самооцінку. Неможна свідомо завищувати 

рівень домагань дитини, ставити перед нею завдання, що вона не може 

виконати у силу вікових чи фізичних обмежень.  

Особливої популярності у останній час набули телепередачі, де діти 

демонструють неабиякі інтелектуальні можливості, особливі уміння чи 

таланти. У суспільстві формується стереотип, що діти з раннього віку 

повинні відвідувати спортивні секції, курси іноземних мов, різноманітні 

художні секції, і чим більше такої активності впродовж дня має дитина, тим 

краще вона розвивається і тим вищі результати продемонструє у 

майбутньому. Нажаль, батьки часто не розуміють, що таким чином 

намагаються втілити власні нереалізовані можливості. Батьки буквально не 

знаходять спокою, поки дитя не почне демонструвати ознаки геніальності 

або енциклопедичної ерудованості. 

Виховання дітей перетворюється на вирощування «цінних екземплярів для 

виставок», справжнє призначення яких – досягати у всьому максимальних 

вершин, мати найвищі оцінки, призові місця і перемоги [44]. Стимулюється 

досягнення найвищого результату, а невдачі або просто нижчі показники 
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строго караються. При цьому часто нехтуючи бажаннями та прагненнями 

самої дитини. 

У процесі виховання та навчання у центрі має знаходитися особистість 

дитини, її потреби та психологічне здоров’я, а не очікування та амбіції 

дорослих. Любов батьків має бути безумовною, а не підкріпленою уміннями 

та досягненнями дітей. 

Не слід також робити некоректні порівняння дитини з однолітками, це 

негативно впливає на її самооцінку та впевненість у своїх силах. Потрібно 

роз’яснювати, що неможливо у всьому бути найкращим, у кожного свій 

талант і кожна людина по своєму талановита і унікальна. Важливо не 

ототожнювати невдачу у якісь одній справі з особистістю дитини, вона 

повинна розуміти, що на успіх впливають різні фактори, які не завжди будуть 

залежати від людини. Потрібно навчити дитину отримувати задоволення не 

тільки від перемог, а й від процесу та усвідомлення, що було зроблено все 

можливе, докладено максимально зусиль. 

Від невдач не застрахований ніхто, вони - невід'ємним елементом будь-

якої активності, у тому числі і навчальної діяльності. Важливо навчити 

дитину розцінювати невдачу як ресурс до подальшого росту та 

вдосконалення.  

У випадках, коли людина вже має тенденції до прояву перфекціонізму та 

прокрастинації, усвідомлює це як проблему для себе але здатна самостійно 

контролювати, можна скористатися рядом вправ та методів [113]: 

1. Чесно дати відповідь на запитання: «Що зміниться у моєму житті, 

якщо я допущу помилку?», виписати усі можливі варіанти та ретельно 

проаналізувати. Здебільшого люди бояться невідомості, а якщо мати 

заготовлені варіанти розвитку потій, вони чітко знають, чого можна 

очікувати і у думках готують себе до цього, вибудовуючи 

альтернативні способи поведінки та реагування. 

2. Перед початком важливої роботи, потрібно провести невеличку 

підготовку до неї. Варто оцінити, для чого потрібна ця робота, що 
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хорошого вона принесе людині, що буде залежати від результатів її 

виконання. Потрібно чітко вирішити скільки часу і сил особа готова 

для цього віддати, виходячи з її реальної значимості. Важливо 

дотриматися визначених часових рамок, навіть якщо доведеться 

пожертвувати якістю виконання певних деталей. 

3. Дозволити собі іноді бути недосконалими у праці. Засвоїти 

правило, що недосконала робота, закінчена сьогодні, завжди краще 

досконалої роботи, що відкладається на потім.  

4. Мати право на три помилки щодня. Не помиляється той, хто 

нічого не робить. Важливо навчитися конструктивно сприймати 

критику як прояв інтересу до вашої роботи, якщо вас критикують, то 

вірять, що ви можете виконати це завдання кращу. 

Запропоновані методи самодопомоги будуть ефективними та початкових 

етапах формування перфекціоністських установок. У випадках, коли 

перфекціонізм призводить до інтенсивних емоційних переживань, ускладнює 

повсякденну діяльність та негативно впливає на психічне та соматичне 

здоров'я особистості, допомогу може надати тільки психолог. 

Згідно експериментальних даних проектів NIMH (Національний інститут 

психічного здоров'я США), присвячених вивченню ефективності різних 

методів лікування афективних розладів: психотерапія (інтерперсональна), 

медикаментозне лікування та плацебо терапія, було встановлено, що 

перфекціонізм є вкрай деструктивним фактором, що знижує ефективність 

усіх форм терапії. 

Когнітивно-поведінкова психотерапія вважається найбільш ефективною та 

дієвою у роботі з дисфункціональним перфекціонізмом. Запропоновані нами 

психокорекційні вправи та психотерапевтичні методи роботи базуються на її 

цінностях та принципах [49].  

Більшість психологічних підходів, спрямованих на корекцію 

перфекціонізму, мають на меті корекцію окремих його компонентів. Ми 
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вважаємо, що тільки комплексний підхід до терапії буде здатен сформувати 

функціональні прагнення особистості. 

У рамках когнітивно-поведінкової психотерапії у роботі з 

перфекціонізмом досягаються наступні завдання: руйнування ілюзорного 

уявлення і формування здатності людини приймати себе такою, якою вона є 

насправді, а також виявлення та усунення тих причин, що сприяли прояву 

перфекціонізму [95, 97].  

Когнітивна психотерапія володіє величезним арсеналом засобів, що дають 

можливість усвідомити власний перфекціонізм і модифікувати обумовлену 

ним поведінку. У роботі з перфекціонізмом, як з негативною особистісною 

установкою, рекомендуємо використовувати такі основні прийоми: 

1. Виявлення і формування перфекціоністських тверджень. 

Найчастіше люди звертаються за допомогою, у зв'язку з різного роду 

емоційними розладами, труднощами у налагодженні міжособистісних 

контактів, зниженням продуктивності діяльності. Перфекціонізм, що часто є 

причиною більшості з цих проблем, як правило, не усвідомлюється, тому 

головним завданням психотерапевта буде допомогти клієнтові усвідомити, 

що за цими проблемними ситуаціями і негативними емоційними реакціями 

стоять дисфункціональне перфекціоністські правила та установки. 

З метою виявлення та маркування цих переконань використовуються 

ключові процедури когнітивної психології: 

- Техніка виявлення переконань («стріла спрямована в низ»); 

- Побудова «діаграми когнітивної концептуалізації» за допомогою, якої 

можна візуально простежити взаємозв'язок між глибинними переконаннями, 

проміжними і актуальними думками; 

- Маркування виявлених переконань (поляризація їх за позитивною і 

негативною функціями). 

2. Обговорення негативних наслідків перфекціонізму для людини. 

У більшості випадків перфекціонізм є Его-синтонно рисою, тобто такою, 

що стала невід'ємною від самої особистості. 
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У повсякденному розумінні підвищена вимогливість до себе або до інших 

вважається позитивною і прирівнюється до ретельності, совісності, чесності, 

принциповості та моральності. Деякі клієнти при першій зустрічі з гордістю 

заявляють: «Я - перфекціоніст». Головним терапевтичним завданням у 

такому випадку буде, поважаючи цінності пацієнта, все ж допомогти йому 

побачити руйнівні наслідки перфекціонізму для свого життя. 

3.Встановлення джерел походження перфекціонізму. 

Перфекціонізм - це не індивідуальна абсурдна схильність, а хвороба 

культури нашого часу: реклама, модна, ЗМІ нав’язують стандарти поведінки 

та еталони, яких потрібно прагнути. У роботі з перфекціоністськими 

установками клієнту важливо допомогти самому осмислити 

дисфункціональний вплив з боку сім'ї, газет або близького оточення, свідомо 

зробити вибір і закріплювати у своєму житті нові, свідомо прийняті цінності. 

4. «Нормалізація» недосконалості. 

Більшість людей з високим рівнем інтелекту, почуттям гумору і значним 

життєвим досвідом на раціональному рівні визнають і приймають 

твердження, що «життя не можна прожити без помилок», «що до інших 

людей потрібно ставитися більш терпимо і толерантно» але при інтенсивних 

емоційних реакцій виявляється, що їх несвідомі установки мають яскраво 

виражений негативний відтінок. 

Завдання психотерапевта у таких випадках - «нормалізувати» помилки, 

промахи та інші невдачі, пояснивши їх виникнення зовнішніми незалежними 

від людини факторами або випадковістю. Клієнт усвідомлює нове завдання - 

прийняти ідею людської неповноцінності (власної недосконалості і 

недосконалості інших людей) без негативних емоційних переживань та 

агресії. 

5 . Формування нових, альтернативних переконань разом з клієнтом. 

Робота по усвідомленню перфекціоністських установок, осмислення їх 

наслідків і пошуку джерел виникнення, завершується формулюванням нових, 
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альтернативних тверджень: «Я маю право на помилку», «Помилки і 

складності - нормальні прояви нашого життя », «Я маю право на невдачу». 

6 . Систематизація поведінку відповідно з новими переконаннями. 

Подальша робота буде вимагати значних зусиль і залежати від бажання 

самого клієнта, конкретних кроків у реальному житті, які будуть спрямовані 

на викорінення негативного перфекціонізму. 

Реалізації адаптивних установок допомагають такі прийоми: 

а) Формування парадоксальної на перший погляд установка «роби погано 

але головне роби» - добре допомагає у разі «паралічу» активності та 

прокрастинації; 

б) Переключення уваги з результату на процес діяльності - також 

важливий прийом при блокаді активності у пацієнтів з депресією;  

в) Навчитися отримувати задоволення від діяльності - як протидія 

ангедонії та тривозі, викликаних страхом допустити помилку; 

 г) Принцип «маленьких кроків» - розвиває уміння розмежовувати кінцеву 

мету і конкретні кроки до її досягнення; 

е) Осмислення життєвих пріоритетів і побудова ієрархії завдань - 

протистоять схильності до генералізації перфекціоністських установок у всіх 

життєвих сферах. 

Робота з дисфункціональних перфекціонізмом не обмежується 

застосування виключно описаних принципів та методів. Існує безліч 

наукових шкіл та підходів, що мають власні інструменти у роботі з даною 

деструктивною установкою: психодинамічна концепція, екзистенціально-

гуманістична, культурологічна та біопсихосоціальна модель. Однак, нам 

здається, що саме когнітивно-поведінковий підхід зарекомендував себе як 

найбільш ефективний спосіб роботи з негативними установками, 

деструктивними думками та стратегіями поведінки. 

Таким чином, перфекціонізм не є незворотнім особистісним феноменом, 

він підлягає корекції і подальшим трансформаціям у функціональний тип, що 

буде виступати ресурсом у подальшій діяльності.  
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Розроблені нами рекомендації можуть бути використані психологами для 

профілактичних та інформаційно-просвітницьких бесід з батьками, 

вчителями, школярами та студентами, що потрапляють до груп ризику.  

Розроблений нами опитувальник, допоможе діагностувати переважаючий 

тип перфекціонізму, що є причиною проблем у навчанні, професійній 

діяльності чи ускладнює процес лікування пацієнтів з афективними 

розладами. 

З метою реалізації вищевказаних принципів, розроблені рекомендації 

щодо діагностики та корекції дисфункціональних типів перфекціонізму було 

впроваджено у роботу низки державних та приватних установ: 

 Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, факультет психології; 

 Дитячий тренінговий центр «Teens Academy», що 

функціонує на базі громадської організації «Асоціація психологів 

України»; 

 Кобеляцька філія ПАТ «Полтаваобленерго». 

 ТОВ «Intellecteu». 

 ПП «Український інститут консультативної психології та 

психотерапії». 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

Емпіричне дослідження було присвячене визначенню структури 

перфекціонізму: побудові особистісних профілів для кожного з трьох типів, 

виявленню джерел походження невротичного перфекціонізму на різних 

етапах соціалізації особистості та його впливу на виникнення афективних 

розладів. 

У результаті дослідження виокремлено три диференціальні типи 

перфекціонізму, що розташовані на континуумі «Функціональний – 

Дисфункціональний перфекціонізм». За допомогою розробленого 



163 
 

опитувальника сформовано групи досліджуваних, яким властивий високий 

рівень вираження певного кожного типу перфекціонізму.  

З використанням суб’єктивних методик встановлено психологічні якості 

та властивості досліджуваних кожної групи. Це дало змогу побудувати 

індивідуально-психологічні профілі досліджуваних, яким властивий певний 

тип перфекціонізму.  

Нарцисичний перфекціонізм властивий пацієнтам психоневрологічних 

лікарень, які мають встановлений діагноз - генералізований тривожний 

розлад (F 41.1), їм властива низьку самооцінку, високий рівень 

фрустрованості, непродуктивна мотивація, спрямована на уникнення невдач 

та екстернальний локус суб’єктивного контролю. Досліджувані з 

нарцисичним типом перфекціонізму зростали у родинах, де у стосунках з 

батьками переважав ліберальний стиль виховання: стратегії автономності та 

непослідовності.  

Обсесивно-компульсивний тип перфекціонізму властивий досліджуваним, 

які мають клінічний діагноз - рекурентний депресивний розлад (F 33). 

Хворим властива неадекватно занижена самооцінка, підвищений рівень 

фрустрованості, яскраво виражена мотивація, спрямована на уникнення 

невдачі та інтернальний локус контролю. Переважаючою стратегією 

виховання у батьківській сім`ї досліджуваних був директивний стиль 

взаємодії. 

Функціональний тип перфекціонізму властивий досліджуваним без 

діагностованих психопатологій. Це особи, які активні у своїй професійній 

діяльності та займають середні й вищі керівні посади. Досліджуваним 

властива висока адекватна самооцінка, низький рівень переживання 

фрустрації, позитивна мотивація, спрямована на досягнення успіху та 

інтернальний локус контролю. Досліджувані, які мають переважаючий 

функціональний тип перфекціонізму зростали у родинах з демократичним 

стилем виховання. 
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На основі результатів факторного аналізу нами розроблена відкрита 

типологія перфекціонізму. Визначено основні психологічні якості, що 

входять до структури кожного з трьох виділених типів. Особистісні профілі 

досліджуваних розкривають окремі компоненти у структурі перфекціонізму 

як багатофакторного явища. Нами здійснена статистична обробка даних, що 

дає підставу стверджувати про надійність та значимість розробленої 

типології.  

Розроблено модель генезису перфекціонізму, що розкриває основні 

джерела його виникнення: сім`я – як первинний інститут соціалізації дитини, 

освітні заклади (школи та університети) як установи, вторинної соціалізації 

особистості.  

За допомогою множинного регресійного аналізу встановлено, що на 

виникнення обсесивно-компульсивного типу перфекціонізму впливає 

директивний стиль виховання; індиферентний стиль: стратегія автономності 

та непослідовності у вихованні - детермінує появу перфекціоністських 

установок нарцисичного типу.  

Встановлено, що учні, які навчаються у звичайних загальноосвітніх 

школах мають яскраво виражений нарцисичний тип перфекціонізму, що 

підкріплюється інтенсивним переживанням шкільної тривожності. Діти зі 

спеціалізованої вальдорфської школи «Софія» демонструють 

функціональний перфекціонізм та оптимальний рівень шкільної тривожності. 

Виявлено, що дисфункціональний перфекціонізм властивий виключно учням, 

які навчаються у межах традиційної системи освіти. Тому, однією з важливих 

детермінант формування перфекціонізму виступає освітня програма, за якою 

відбувається навчання: її цінності, вимоги та правила.  

Студенти ВНЗ України демонструють нарцисичний тип перфекціонізму, 

що являється патологічним та високий рівень реактивної та особистісної 

тривожності. Студентам американських університетів властивий 

функціональний перфекціонізм та оптимальний рівень особистісної та 

ситуативної тривожності. Таким чином, на вторинному етапі соціалізації 
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особистості, одним з джерел виникнення дисфункціонального 

перфекціонізму можуть виступати вимоги системи вищої освіти в Україні. Її 

бюрократичний підхід та запровадження рейтингової системи формує у 

студентів страх покарання, непродуктивну конкуренцію у колективі за 

отримання стипендії, цінність високих оцінок, а не знань, прагнення 

відповідати стереотипним соціальним стандартам та нормам. 

У ході регресійного аналізу доведено, що перфекціонізм являється 

детермінантою виникнення афективних розладів різної складності. Так, 

нарцисичний тип детермінує рівень особистісної тривожності у пацієнтів з 

генералізованим тривожним розладом. Обсесивно-компульсивний тип 

перфекціонізму впливає на виникнення депресії у пацієнтів з рекурентним 

депресивним розладом.  

На основі результатів емпіричного дослідження, нами розроблено загальні 

практичні рекомендації просвітницького характеру для батьків, вчителів, 

клінічних та шкільних психологів та психотерапевтів по проведенню 

діагностики та корекції патологічного перфекціонізму.  

Запропоновано структуру психотерапевтичних занять для психологів, які 

працюють на базі психоневрологічних лікарень, для шкільних психологів та 

соціальних педагогів, які займаються супроводом та психологічною 

підтримкою дітей та молоді. Заняття спрямовані на корекцію патологічного 

перфекціонізму у осіб, які мають порушення афективної сфери та 

страждають тривожними розладами та депресією. 

Результати третього розділу дисертації знайшли відображення в таких 

основних публікаціях автора: 

1. Проскурня А. С. Перфекціонізм та стратегії сімейного виховання як 

детермінанти виникнення депресивних та тривожних розладів у 

молоді / А. С. Проскурня // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Збірник наукових праць. Серія: 

«Психологічні науки». Херсон : Видав. дім «Гельветика», 2016. – Том 

2. – Випуск 1. – С. 148-152. 
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2. Проскурня А. С. Диференціально-типологічна структура 

перфекціонізму як детермінанта виникнення депресивних і 

тривожних розладів / А. С. Проскурня // Проблеми сучасної 

психології: Збірник наукових праць Кам`янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України. Кам`янець-Подільський : 

«Аксіома», 2016. – Випуск 33. – С. 448-458. 

3. Проскурня А. С. Стиль сімейного виховання як причина виникнення 

невротичного перфекціонізму / А. С. Проскурня // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. 

Серія: «Психологічні науки». Херсон : Видав. дім «Гельветика», 2017. 

– Том 2. – Випуск 5. – С. 152-157. 

4. Проскурня А. С. Функціональний перфекціонізм як властивість 

самоактуалізованої особистості / А. С. Проскурня // Virtus : Scientific 

Journal. Montreal: CPM «ASF», 2017. – Issue 17. – P. 35-40. 
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ВИСНОВКИ 

 

Здійснена нами робота була присвячена дослідженню типологічної 

структури перфекціонізму як детермінанти виникнення афективних розладів.  

Така особистісна риса, як «перфекціонізм» є складним психологічним 

конструктом, що впливає на когнітивну, афективну та ціннісно-вольову 

сферу особистості. У нашому дослідженні перфекціонізм розглядався у 

межах багатофакторного підходу, що передбачає вивчення його типологічної 

структури та їх впливу на психічне здоров’я особистості.  

У суспільстві з мінливою економікою та складною соціально-політичною 

ситуацією де переважає конкурентне середовище, відсутність упевненості у 

своєму результаті діяльності, своїх вміннях та здібностях знижують цінність 

такої людини на ринку праці. Патологічне прагнення до «ідеалу», 

неадекватно високі стандарти до очікуваних результатів діяльності, 

прагнення відповідати еталонному образу сформованому особисто або 

нав’язаному соціумом, призводять до порушення психічного благополуччя 

особистості, низької самооцінки, нереалізованості у професії, руйнівної 

самокритики, прокрастинації та загалом песимістичному баченню свого 

майбутнього. Ці негативні прояви у майбутньому стають причиною 

виникнення невротичних станів особистості та психопатологій різної 

складності. 

У результаті теоретичного та емпіричного узагальнення результатів 

дослідження було зроблено наступні висновки:  

1. Здійснено теоретичний аналіз вітчизняних та зарубіжних концепцій 

розуміння перфекціонізму. Теоретична модель трактування перфекціонізму 

розглядає його як багатофакторну особистісну властивість, що, окрім власне 

психологічних детермінант, включає в себе і зовнішні причини виникнення 

патологічного перфекціонізму. Висвітлено роль перфекціонізму у виникненні 

афективних розладів, порушень харчової поведінки, невротичних проблем 

особистості та інших психопатологій різної складності. 
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2. Розроблено опитувальник для діагностики диференціальних 

особливостей перфекціонізму, феноменологічного уточнення даного 

конструкту, його концептуалізації та операціоналізації. В основу даної 

методики покладено авторську модель перфекціонізму, що розглядає 

перфекціонізм як багатофакторну категорію, враховуючи і джерело 

походження, і функціональну наповненість, і мотиваційний компонент. 

Опитувальник складається трьох шкал, що відповідають визначеним типам 

перфекціонізму: нарцисичний, обсесивно-компульсивний та функціональний 

тип. Методика є статистично надійною, валідною та відповідає усім 

психометричним вимогам якісного психодіагностичного інструментарію. 

3. Розроблено відкриту типологію перфекціонізму як багатофакторного 

явища. Виокремлено три диференціальні типи перфекціонізму, що 

розташовані на континуумі «Функціональний – Дисфункціональний 

перфекціонізм»: нарцисичний, обсесивно-компульсивний та функціональний 

тип. Визначено основні психологічні якості, що входять до структури 

кожного з трьох виділених типів. 

Встановлено, що нарцисичний перфекціонізм властивий пацієнтам 

психоневрологічних лікарень, які мають діагноз - генералізований 

тривожний розлад (F 41.1); вони демонструють низьку самооцінку, високий 

рівень фрустрованості, непродуктивну мотивацію, спрямовану на уникнення 

невдач, та екстернальний локус суб’єктивного контролю. Досліджувані з 

нарцисичним типом перфекціонізму зростали у родинах, де у стосунках з 

батьками переважав ліберальний стиль виховання: стратегії автономності та 

непослідовності. 

Обсесивно-компульсивний тип перфекціонізму властивий 

досліджуваним, які мають клінічний діагноз - рекурентний депресивний 

розлад (F 33). Хворим властива неадекватно занижена самооцінка, 

підвищений рівень фрустрованості, яскраво виражена мотивація, спрямована 

на уникнення невдачі, та інтернальний локус контролю. Переважаючою 
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стратегією виховання у батьківській сім`ї досліджуваних був директивний 

стиль взаємодії. 

Функціональний тип перфекціонізму виявлено у людей без 

діагностованих психопатологій. Це особи, які активні у професійній 

діяльності та займають середні та вищі керівні посади. Досліджуваним 

властива висока адекватна самооцінка, низький рівень переживання 

фрустрації, позитивна мотивація, спрямована на досягнення успіху та 

інтернальний локус контролю. Особистості, які мають функціональний тип 

перфекціонізму, зростали у родинах з демократичним стилем виховання. 

4. Виявлено генезу перфекціонізму, встановлено його вплив на 

виникнення тривожно-депресивних розладів особистості. Розроблена модель 

генези перфекціонізму, розкриває основні джерела його виникнення: сім`я – 

як первинний інститут соціалізації дитини, освітні заклади (школи та 

університети) - як установи вторинної соціалізації особистості. Встановлено, 

що на виникнення обсесивно-компульсивного типу перфекціонізму впливає 

директивний стиль виховання; індиферентний стиль: стратегія автономності 

та непослідовності у вихованні - детермінує появу перфекціоністських 

установок нарцисичного типу.  

Встановлено, що учні, які навчаються у звичайних загальноосвітніх 

школах, мають яскраво виражений нарцисичний тип перфекціонізму, що 

підкріплюється інтенсивним переживанням шкільної тривожності. Діти зі 

спеціалізованої вальдорфської школи «Софія» демонструють 

функціональний перфекціонізм та оптимальний рівень шкільної тривожності. 

Виявлено, що дисфункціональний перфекціонізм властивий виключно учням, 

які навчаються в межах традиційної системи освіти. Тому однією з важливих 

детермінант формування перфекціонізму виступає освітня програма, за якою 

відбувається навчання.  

Студенти ВНЗ України демонструють нарцисичний тип перфекціонізму, 

що є патологічним, з високим рівнем реактивної та особистісної тривожності. 

Студентам американських університетів властивий функціональний 
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перфекціонізм, з оптимальним рівнем особистісної та ситуативної 

тривожності. Встановлено, що на вторинному етапі соціалізації особистості 

одним із джерел виникнення дисфункціонального перфекціонізму можуть 

виступати вимоги системи вищої освіти.  

Доведено, що перфекціонізм є детермінантою виникнення афективних 

розладів різної складності. Так, нарцисичний тип детермінує рівень 

особистісної тривожності у пацієнтів з генералізованим тривожним 

розладом. Обсесивно-компульсивний тип перфекціонізму впливає на 

виникнення депресії у пацієнтів з рекурентним депресивним розладом.  

5. Розроблено загальні практичні рекомендації просвітницького 

характеру для батьків, вчителів, клінічних та шкільних психологів та 

психотерапевтів щодо проведення діагностики та корекції патологічного 

перфекціонізму. Запропоновано структуру психотерапевтичних занять для 

психологів, які працюють на базі психоневрологічних лікарень, та для 

шкільних психологів, соціальних педагогів, які займаються супроводом та 

психологічною підтримкою дітей та молоді. Заняття спрямовані на корекцію 

патологічного перфекціонізму у осіб, які мають порушення афективної 

сфери, страждають на тривожні розлади та депресію. 

Емпіричні дослідження, пов’язані з вивченням перфекціонізму, його 

структури, джерел виникнення та впливу на афективну сферу особистості, 

вважаються перспективними у зв’язку з можливістю розробки нових методів 

діагностики, профілактики та корекції на ранніх етапах прояву 

дизфункціонального перфекціонізму.  

Виявлення та своєчасне усунення перфекціоністських установок на 

початкових стадіях їх формування, допоможе зменшити кількість 

афективних розладів, що з кожним роком набувають все більшого 

поширення серед молоді. 
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Додаток А 1 

Авторська методика «Диференціальний опитувальник типології 

перфекціонізму» - пілотажний варіант 

Шановний респонденте! 

Пропонуємо Вам взяти участь у опитуванні, яке містить 60 тверджень. 

Намагайтесь, будь ласка, уявити  типові ситуації і дайте першу відповідь, яка 

прийде вам на думку. Відповідайте швидко і точно. Поставтесь, якомога 

відповідальніше до виконання запропонованої роботи, не намагайтеся 

справити гарне враження. Пам’ятайте, що немає «правильних» і 

«неправильних» відповідей. Натомість ми гарантуємо Вам анонімність та 

конфіденційність.  

№ 

п/п 

Твердження Так Ні 

1 Мені важливо, щоб інші високо оцінювали 

мою діяльність. 

  

2 Завжди й в усьому я повинен досягати 

найкращих результатів. 

  

3 Я завжди співвідношу власні цілі зі своїми 

можливостями. 

  

4 Сім’я очікує від мене тільки найвищих 

досягнень. 

  

5 Я вимагаю від себе тільки ідеальних 

результатів. 

  

6 Я отримую задоволення і від помірно добре 

виконаної роботи. 

  

7 Я буду подобатися іншим, тільки якщо   
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досягатиму ідеальних результатів у всьому. 

8 Я дуже часто переживаю, коли мою роботу 

критикують. 

  

9 Критику я сприймаю як поштовх до розвитку 

та вдосконалення. 

  

10 Якщо я допущу помилку в роботі – назавжди 

втрачу довіру керівництва. 

  

11 Я отримую задоволення не тільки від 

результату, а  й від шляху його досягнення. 

  

12 Я впевнений у власних силах.   

13 Оточуючі мають знати про мої визначні 

досягнення 

  

14 Я дуже картаюся, якщо знаходжу помилки в 

своїй роботі. 

  

15 По життю я встановлюю високі стандарти 

діяльності, але не досягнувши бажаного, 

розумію, що зробив все можливе. 

  

16 Люди очікують від мене тільки бездоганних 

результатів. 

  

17 Тільки досягнувши бездоганних результатів 

діяльності я відчуваю себе щасливим. 

  

18 Я прагну до найкращих результатів, але 

розумію, що, часом участь дає більше ніж 

перемога. 

  

19 Якщо мені щось вдалося, то це значить, що в   
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подальшому я буду прагнути більшого аби не 

розчарувати оточуючих. 

20 Я часто відкладаю виконання важливого 

завдання, бо боюся, що не зможу зробити його 

бездоганно. 

  

21 У більшості випадків я задоволений рівнем 

своїх досягнень. 

  

22 Всі вважають, що я маю бути найкращим у 

будь-якій діяльності. 

  

23 Після невдало виконаної роботи, я надовго 

втрачаю віру в себе. 

  

24 Я можу собі дозволити незначні помилки в 

роботі,  

  

25 Мені соромно,коли не досягнувши 

найкращого результату, я розчаровую 

оточуючих. 

  

26 Навіть, якщо мене хвалять за успішно 

виконану роботу, я відчуваю, що все рівно не 

досягнув бажаного результату. 

  

27 Я відчуваю задоволення від діяльності, навіть, 

якщо не досягаю найкращих результатів. 

  

28 Мене будуть поважати, тільки якщо, по життю 

я досягатиму найвищих результатів. 

  

29 Для мене не важлива думка інших, головне, 

щоб я був впевнений в ідеальному результаті 
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свого завдання. 

30 Я розумію, що досягнення ідеалу, не завжди 

залежить тільки від мене. 

  

31 Головне, щоб інші бачили мене тільки 

«переможцем по життю», їм не можна знати 

про мої проблеми.   

  

32 Я вимагаю від себе тільки ідеального 

результату. 

  

33 Помилки я сприймаю як нормальний факт 

діяльності, який з легкістю можна виправити. 

  

34 Мене дратує, коли оточуючі не помічають 

моїх непересічних здібностей та надзвичайних 

досягнень. 

  

35 Життя втрачає сенс, якщо людина не прагне 

досягнути ідеалу у всьому. 

  

36 Виконуючи завдання, я не завжди досягаю 

найкращого результату, зате отримую нову 

інформацію та розвиваюся як особистість. 

  

37 На ідеальність виконаного завдання мають 

вказувати інші люди. 

  

38 Мені трапляється по кілька разів переробляти 

вже виконану роботу, намагаючись її 

покращити. 

  

39 Всі завдання я намагаюся виконувати 

бездоганно але якщо знаходжу помилку, 
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швидко її виправляю, не засмучуючись. 

40 Для мене головне участь, а не перемога.   

41 Я ніколи не ставлю собі за ціль досягнути 

найвищих результатів 

  

42 Немає іншого результату в діяльності окрім як 

ідеал або невдача. 

  

43 Я отримую задоволення від самого процесу 

діяльності, а не тільки від ідеального 

результату. 

  

44 Для мене не важливо завжди й  в усьому бути 

найкращим. 

  

45 Ідеально виконаною роботою вважається 

тільки та, яку й інші вважають ідеальною. 

  

46 Я не розумію людей, що прагнуть досягнути 

успіху в справі, яка їм не до душі, тільки для 

того, щоб мати повагу значимих осіб. 

  

47 Мені не важливо завжди все виконувати як 

найкраще, головне, щоб було зроблено. 

  

48 Здебільшого, я ставлю цілі, які майже 

нереально досягнути. 

  

49 Не можна тільки здаватися ідеальним, а не 

бути таким. 

  

50 Люди, що досягають найвищих результатів по 

життю, здебільшого не щасливі. 

  

51 Я задоволений собою, тільки коли досягаю   
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високих результатів. 

52 Я буду подобатися оточуючим, навіть якщо не 

досягатиму успіху у всьому. 

  

53 Ідеалу досягнути неможливо, потрібно 

задовольнятися тим, що маєш. 

  

54 Я ще ніколи не був задоволений своїми 

досягненнями в повній мірі. 

  

55 Мені не важливо, чи буде моя діяльність 

високо оціненою іншими.   

  

56 Успіх на роботі чи в навчанні не являється для 

мене найважливішим завданням у житті. 

  

57 Головним мотивом по життю, для мене є 

орієнтація на уникнення невдач, а не 

досягнення успіху. 

  

58 Оточуючі не зобов’язані високо оцінювати мої 

досягнення, головне, що я в  цьому впевнений. 

  

59 Незважаючи ні на що, я завжди задоволений  

результатами своїх зусиль. 

  

60 Часом, я відчуваю задоволення і від 

результатів, які не є досконалими. 

  

№  Твердження: Так Ні 

 

Що, на Вашу думку досліджує даний тест?______________________________ 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток А 2 

 

Авторська методика «Опитувальник типології перфекціонізму» 

Шановний респонденте! 

Пропонуємо Вам взяти участь у опитуванні, що містить 45 тверджень. 

Намагайтеся, уявляти типові для Вас ситуації, поведінку та способи 

реагування. Дайте першу відповідь, що прийде вам на думку. Відповідайте 

швидко і точно. Пам’ятайте, що немає «правильних» і «неправильних» 

відповідей. Натомість ми гарантуємо Вам анонімність та конфіденційність.  

 

ІНСТРУКЦІЯ: Прочитайте твердження та дайте відповідь чи властиве 

Вам кожне з них, позначте обраний варіант відповіді: «Так» чи «Ні». 

 

№ п/п Твердження Так Ні 

1 Мені важливо, щоб інші високо оцінювали 

мою діяльність. 

  

2 Завжди й в усьому я повинен досягати 

найкращих результатів. 

  

3 Я завжди співвідношу власні цілі зі своїми 

можливостями. 

  

4 Сім’я очікує від мене тільки найвищих 

досягнень. 

  

5 Я вимагаю від себе тільки ідеальних 

результатів. 

  

6 Я отримую задоволення і від помірно добре 

виконаної роботи. 

  

7 Я буду подобатися іншим, тільки якщо   
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досягатиму ідеальних результатів у всьому. 

8 Критику я сприймаю як поштовх до 

розвитку та вдосконалення. 

  

9 Якщо я допущу помилку в роботі – назавжди 

втрачу довіру керівництва. 

  

10 Я впевнений у власних силах.   

11 Оточуючі мають знати про мої визначні 

досягнення 

  

12 Я дуже картаюся, якщо знаходжу помилки в 

своїй роботі. 

  

13 По життю я встановлюю високі стандарти 

діяльності, але не досягнувши бажаного, 

розумію, що зробив все можливе. 

  

14 Люди очікують від мене тільки бездоганних 

результатів. 

  

15 Тільки досягнувши бездоганних результатів 

діяльності я відчуваю себе щасливим. 

  

16 Я прагну до найкращих результатів, але 

розумію, що, часом участь дає більше ніж 

перемога. 

  

17 Якщо мені щось вдалося, то це значить, що в 

подальшому я буду прагнути більшого аби 

не розчарувати оточуючих. 

  

18 Я часто відкладаю виконання важливого 

завдання, бо боюся, що не зможу зробити 
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його бездоганно. 

19 Всі вважають, що я маю бути найкращим у 

будь-якій діяльності. 

  

20 Після невдало виконаної роботи, я надовго 

втрачаю віру в себе. 

  

21 Я можу собі дозволити незначні помилки в 

роботі,. 

  

 

22 Навіть, якщо мене хвалять за успішно 

виконану роботу, я відчуваю, що все рівно не 

досягнув бажаного результату. 

  

23 Мене будуть поважати, тільки якщо, по 

життю я досягатиму найвищих результатів. 

  

24 Для мене не важлива думка інших, головне, 

щоб я був впевнений в ідеальному результаті 

свого завдання. 

  

25 Помилки я сприймаю як нормальний факт 

діяльності, який з легкістю можна 

виправити. 

  

26 Життя втрачає сенс, якщо людина не прагне 

досягнути ідеалу у всьому. 

  

27 Виконуючи завдання, я не завжди досягаю 

найкращого результату, зате отримую нову 

інформацію та розвиваюся як особистість. 

  

28 Мені трапляється по кілька разів   
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переробляти вже виконану роботу, 

намагаючись її покращити. 

29 Для мене головне участь, а не перемога.   

30 Я ніколи не ставлю собі за ціль досягнути 

найвищих результатів 

  

31 Немає іншого результату в діяльності окрім 

як ідеал або невдача. 

  

32 Для мене не важливо завжди й  в усьому 

бути найкращим 

  

33 Я не розумію людей, що прагнуть досягнути 

успіху в справі, яка їм не до душі, тільки для 

того, щоб мати повагу значимих осіб. 

  

34 Мені не важливо завжди все виконувати як 

найкраще, головне, щоб було зроблено. 

  

35 Здебільшого, я ставлю цілі, які майже 

нереально досягнути. 

  

36 Не можна тільки здаватися ідеальним, а не 

бути таким. 

  

37 Я задоволений собою, тільки коли досягаю 

високих результатів. 

  

38 Ідеалу досягнути неможливо, потрібно 

задовольнятися тим, що маєш. 

  

39 Я ще ніколи не був задоволений своїми 

досягненнями в повній мірі. 

  

40 Мені не важливо, чи буде моя діяльність   
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високо оціненою іншими.   

41 Головним мотивом по життю, для мене є 

орієнтація на уникнення невдач, а не 

досягнення успіху. 

  

42 Оточуючі не зобов’язані високо оцінювати 

мої досягнення, головне, що я в  цьому 

впевнений. 

  

43 Незважаючи ні на що, я завжди задоволений  

результатами своїх зусиль. 

  

44 Часом, я відчуваю задоволення і від 

результатів, які не є досконалими. 

  

45 Я отримую задоволення не тільки від 

результату, а й від шляху його досягнення. 
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ДОДАТОК Б 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та  

відомості про апробацію результатів дослідження 
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Додаток Б 1 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Проскурня А. С. Перфекціонізм та стратегії сімейного виховання як 

детермінанти виникнення депресивних та тривожних розладів у молоді // 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових 

праць. Серія: «Психологічні науки». Херсон: Видав. дім «Гельветика», 2016. 

Том 2. Випуск 1. С. 148-152. 

2. Проскурня А. С. Диференціально-типологічна структура 

перфекціонізму як детермінанта виникнення депресивних і тривожних 

розладів // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць 

Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Кам`янець-

Подільський: «Аксіома», 2016. Випуск 33. С. 448-458. 

3. Проскурня А. С. Методологічна модель диференціально-типологічної 

структури перфекціонізму // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Збірник наукових праць. Серія: «Психологічні науки». Херсон: 

Видав. дім «Гельветика», 2017. Том 1. Випуск 1. С. 162-166. 

4. Проскурня А. С. Стиль сімейного виховання як причина виникнення 

невротичного перфекціонізму // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Збірник наукових праць. Серія: «Психологічні науки». Херсон: 

Видав. дім «Гельветика», 2017. Том 2. Випуск 5. С. 152-157. 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

що входять до міжнародних наукометричних баз даних 

1. Проскурня А. С. Функціональний перфекціонізм як властивість 

самоактуалізованої особистості // Virtus: Scientific Journal. Montreal: CPM 

«ASF», 2017. Issue 17. P. 35-40. 
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Додаток Б 2 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

Тези наукових доповідей 

1. Проскурня А. С. Психологические особенности дифференциально-

типологической структуры перфекционизма как детерминанты возникновения 

депрессивных и тревожных расстройств // Материалы ХХІІ Международной 

молодежной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов – 2015». М: МАКС Пресс, 2015. 

7. Проскурня А. С. Исследования типологической структуры 

клинического перфекционизма // Ананьевские чтения – 2015: Фундаментальные 

проблемы психологии: материалы научной конференции. СПб: СПбГУ. Скифия-

принт, 2015.  

С. 89-90. 

8. Проскурня А. С. Клинический перфекционизм в контексте 

психоаналитической парадигмы // Материалы ХХІІІ Международной молодежной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 

2016» [Электронный ресурс]. – М: МАКС Пресс, 2016. 

9. Проскурня А. С. Дослідження типологічної структури 

перфекціонізму: методологічний аспект // Психологічна освіта в Україні: 

традиції, сучасність та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції з нагоди святкування 50-річчя від початку фахової 

підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка та Дня психолога. К: Логос, 2017. С. 212-214. 

10. Проскурня А. С. Стиль виховання у батьківській сім`ї як причина 

виникнення патологічного перфекціонізму // Пріоритетні наукові напрямки 

педагогіки і психології: від теорії до практики: Збірник тез міжнародної науково-

практичної конференції. Харків: Східноукраїнська організація «Центр 

педагогічних досліджень», 2017. С. 106-109. 
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Додаток Б 3 

Апробація результатів дисертації 

Основні положення та результати дослідження було представлено на 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях 

- ХХІІ Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов - 2015» (13 -17 квітня 2015, м. Москва ); 

-  Международная научная конференция «Ананьевские чтения – 2015: 

Фундаментальные проблемы психологии» (20-22 жовтня 2015, м. Санкт - 

Петербург);  

- ХХІІІ Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов - 2016» (11 -15 квітня 2016, м. Москва); 

- Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди святкування 50-

річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка та Дня психолога 

«Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи» (21-22 

квітня 2017, м. Київ); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні наукові 

напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики» ( 2017, м. Харків). 
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ДОДАТОК В 

Акти впровадження результатів дисертаційного дослідження 
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Додаток В 1 
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Додаток В 2 
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Додаток В 3 
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Додаток В 4 
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Додаток В 5 

 


