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самоефективності; 2) з високими показниками академічного контролю та 

середніми показниками академічної самоефективності; 3) з середніми 

показниками академічного контролю та академічної самоефективності. 

Визначено прямий зв'язок академічної самоефективності та 

академічного контролю з академічною саморегуляцією та оптимізмом. 

З'ясовано, що диспозиційний оптимізм та академічна саморегуляція мають 

велике значення для студента в ситуації іспиту. 

 

 

Яковенко Н.О. 

Національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 

м. Харків 

ОСОБЛИВОСТІ СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКУ У СТУДЕНТІВ З 

РІЗНИМ РІВНЕМ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Емпіричне дослідження мало за мету дослідити особливості 

схильностей до ризику студентів з різним рівнем ПСК (психосоматичної 

компетенції). Було вирішено задачі, пов’язані з встановленням 

діагностичних критеріїв, які визначають структуру готовності до ризику та 

можливих шляхів цілеспрямованого формування у студентів готовності до 

поміркованого і контрольованого ризику. 

У роботі застосовані теоретичні та емпіричні методи аналізу 

проблеми. В методичний комплекс для діагностування особливостей 

готовності студентів до ризику включено методики: «Самооцінка 

схильності до екстримально-ризикованої поведінки» (М.Цукерман), 

методика незакінчених речень «Вербалізація тілесного Я». 

В результаті теоретичного аналізу визначено, що схильність багатьох 

студентів до необґрунтованого ризику, до необачних ризикованих дій 

створює загрозу розвитку девіантного варіанту особистісного становлення 

(В. Волков, В. Ядов, Є. Головаха, О. Яницький). 

При емпіричному дослідженні не виявлено зв’язку між 

індивідуальними показники схильності до ризикованої поведінки та 

проявами психосоматичної компетентності у студентів на статистично 

значимому рівні. Здебільшого їх ПСК ґрунтується на загальній обізнаності 

та інтрацептивності. 

Рекомендації до результатів: зв’язок між особливостями схильності 

до ризикованої поведінки та ознаками психосоматичної компетентності є. 

Розроблена програма була впроваджена у формі тренінгу. У контрольному 

дослідженні підтверджено ефективність впровадженої програми; отже її 

можна рекомендувати для закладів вищої школи. 

 

 

 

 


