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Крамченкова В.О. 
Національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди 

м. Харків 
ТИПОЛОГІЯ СТАВЛЕННЯ ДО ПАЛІННЯ 

Феномен ставлення до паління є соціально-психологічною 
категорією, що відображує соціокультурне середовище, в якому паління 
виконує низку символічних та сигнальних функцій. Установки щодо 
паління присутні у індивідуальної свідомості кожної особистості, тому що 
вони фактично є змістом суспільної свідомості. Особистість стикається із 
ситуаціями паління та вибудовує власний специфічний варіант ставлення до 
паління вбираючи та трансформуючи суспільні образи, впливи 
мікросоціального оточення та індивідуальний досвід. 

Ставлення до паління на інтрапсихічному й інтерперсональному 
рівнях характеризується амбівалентністю – наявністю умовно-позитивного і 
негативного сенсів. За думкою В. П. Познякова, В. Л. Хромової (2008) 
ставлення до паління є сталою та стабільною характеристикою тому, що 
представлено не лише на особистісному рівні, а і на міжособистісному та 
міжгруповому рівнях психологічних відношень. Оскільки психологічні 
відношення виступають соціально-психологічними регуляторами різних 
видів активності особистості (В. М. Мясіщев), то вивчення типологічних 
варіантів ставлення до паління є актуальним напрямком наукових 
досліджень в світлі розробок ефективних програм профілактики тютюнової 
аддиктивної поведінки. 

Мета – визначити типологічні профілі ставлення до паління. 
У дослідженні взяли участь 803 випробовуваних у віці від 14 до 75 

років, з яких 310 курців, 238 осіб, що палять ситуативно, 255 тих, що не 
палять. Включення до досліджуваних респондентів, які палять ситуативно, 
або не палять, обумовлено їх приналежністю до єдиного соціокультурного 
середовища. Дослідження проводилося із застосуванням авторської 
методики «Дослідження соціально-психологічних установок щодо куріння». 
Статистична обробка даних проводилася за допомогою кластерного аналізу 
за методом К-середніх. 

За результатами кластеризації утворилося чотири типологічні 
профілі. 

1 профіль (17,81% досліджуваних) – високі показники відкидання 
шкоди паління, віри у позитивні сенси паління та низькі показники 
адекватності сприйняття паління. Психологічно перший профіль 
характеризується неадекватно позитивними соціально-психологічними 
установками щодо паління, уявленням про паління як звичку та 
використання його, як засобу для вирішення багатьох завдань буденного 
життя. Даний профіль можна умовно позначити як «Неадекватно-позитивні 
установки щодо паління». 

2 профіль (35,99% досліджуваних) – високі показники віри у 
позитивні сенси паління, нижче за середні показники відкидання шкоди та 
адекватності сприйняття паління. Цей профіль характеризується уявленням 
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про шкідливість паління, але переконаннями, що паління має 
використовуватися як копінг-механізм, чи має індивідуальні «раціональні» 
причини. Паління виправдовується за принципом «шкідливо, проте ….». 
Таким чином, даний профіль може бути умовно позначено як «Установки 
про позитивні сенси паління». 

3 профіль (16,56% досліджуваних) – високі показники відкидання 
шкоди паління, нижче за середні показники віри в міфи про позитивні сенси 
паління та середні показники адекватності сприйняття паління. У 
досліджуваних даного профілю слабко виражене уявлення про «користь» 
паління, використання паління задля вирішення різноманітних проблем 
(заспокоєння, контроль ваги, зосередження), але наявна недовіра щодо 
фактів про шкідливий вплив паління на здоров’я. Принципом виправдання 
паління постає твердження «не так вже це і шкідливо». Даний профіль може 
бути умовно позначений як «Установки про невелику шкоду паління». 

4 профіль (29,84% досліджуваних) – низькі показники відкидання 
шкоди паління та віри у міфи про позитивні сенси паління, високі 
показники адекватності сприйняття паління. Досліджувані цього профілю 
не надають палінню специфічних позитивних функцій, переконані у його 
шкідливому впливі на здоров’я, тобто адекватно сприймають цей феномен. 
Таким чином, даний профіль може бути умовно позначено як «Адекватні 
установки щодо паління». 

Таким чином, типологія ставлення до паління представлена 
наступними варіантами – «Неадекватно-позитивними установками щодо 
паління», «Установкою про позитивні сенси паління», «Установкою про 
невелику шкоду паління» та «Адекватними установки щодо паління». 
 

Кузнєцов М.А., Шаповалова В.С. 

Національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків 

ПРОГНОЗУВАННЯ СТУПЕНЯ СХИЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО 

СТРАХІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНІСТЮ 

Проблема страхів, які виникають у студентів під час навчально-

професійної діяльності, потребує подальшого детального теоретичного 

вивчення та експериментального дослідження. Особливо важливим є 

знаходження засобів прогнозування студентських страхів. У нашому 

дослідженні для прогнозування виникнення студентських страхів 

використовувався дискримінантний аналіз. Він був виконаний окремо у 

трьох групах досліджуваних («Безстрашних», «Помірно лякливих» та 

«Сильно лякливих»). За анкетою «Перелік студентських страхів» 

(М.А. Кузнєцов В.С. Шаповалова, 2016) визначався загальний показник 

студентських страхів. До процедури дискримінації були включені наступні 

змінні: 1) два показники вираженості систем активації (САП) та 

гальмування (СГП) поведінки (за Греєм-Уїлсоном); 2) вісім показників 


