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СПЕЦИФІКА ТА ХАРАКТЕР ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТРИВОЖНОСТІ ТА  

СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

За результатами дослідження взаємозв‟язку тривожності і соціального інтелекту студентів різних спе-

ціальностей можна стверджувати, що інтегративні системи когнітивно-емоційної активності психіки, які 

забезпечують здійснення комунікативних процесів та соціальної поведінки особистості, залежать від психое-

моційного стану людини. Тривожність як складне полідетерміноване психічне утворення проявляється у ви-

гляді конструктивного або деструктивного чинника регуляції поведінки особистості в соціумі. Емпіричне дос-

лідження дає змогу показати, що надмірний рівень тривожності, який проявляється як загальна дезорганіза-

ція поведінки і діяльності, заважає нормальному розвиткові і продуктивній взаємодії. Але слід зазначити, що 

якщо сприяти зниженню тривожності на всіх рівнях її активності, то можна досягти її стабілізації, яка 

забезпечить ефективне функціонування всіх показників соціального інтелекту.     

Ключові слова: соціальний інтелект, тривожність, взаємозв‟язок, вплив, комунікація, взаємодія. 

 

Постановка проблеми. В умовах сучасної соціа-

льно-економічної, суспільно-політичної кризи суспі-

льство вимагає від людини стійкості до стресових 

ситуацій, успішної, швидкої й конструктивної адапта-

ції до змінних умов існування, конкурентоспромож-

ності, оскільки без цього неможливий прогресивний 

розвиток, за який певною мірою відповідає соціаль-

ний інтелект. Саме тому одним із пріоритетних за-

вдань системи освіти у сучасних умовах державотво-

рення України набуває актуальності проблема в за-

безпеченні професійного самовдосконалення, саморе-

алізації молоді, досягнення високого рівня професіо-

налізму в обраній сфері діяльності. Але поряд з таки-

ми вимогами спостерігається парадоксальна тенден-

ція до невпинного зростання кількості тривожних 

проявів у поведінці суб‟єктів різних вікових категорій. 

Зокрема тривожність усе частіше зустрічається у ви-

гляді стійкого новоутворення, що в деяких випадках 

може бути одним із провідних чинників, що негативно 

впливають на психічне та фізичне здоров‟я людини. 

Тривожність виступає як пусковий механізм розладів 

емоційної сфери особистості, та, з одного боку, вико-

нує деструктивну функцію, а з іншого, – може висту-

пати активізуючим чинником особистісного зростан-

ня. Тому проблема взаємозв‟язку тривожності та соці-

ального інтелекту є досить цікавою і недостатньо 

вивченою у сучасній психологічній науці, яка потре-

бує особливої уваги [3; 5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В за-

рубіжній психології проблема соціального інтелекту 

представлена в основних працях Г. Айзенка, Г. Гард-

нера, Дж. Гілфорда,  Дж. Кілстрома та Н. Кентора,                  

С. Космітскі і О. Джона, Г. Олпорда, Е. Торндайка,               

Р. Стернберга. Серед українських та російських дос-

лідників варто зазначити М. І. Бобнєву, Ю. М. Ємель-

янова, Н. Ф. Каліну, Н. О. Кудрявцеву, В. М. Куніци-

ну, О. В. Лунєву, О. С. Михайлова, С. В. Руденко,                

О. І. Савєнкова, Д. М. Ушакова та О. Б. Чеснокову. 

 Про важливість вивчення проблеми тривожності 

свідчать численні дослідження, які здійснили психо-

логи (С. Ю. Алашеєв, В. М. Астапов, Ф. Б. Бєрєзін,                  

Ф. Ю. Василюк, В. К. Вілюнас, О. І. Захаров, К. Ізард, 

І. В. Імедадзе, Є. М. Калюжна, О. В. Казаннікова,                  

Л. М. Костіна, Б. І. Кочубей, В. М. Крайнюк,                                

М. Д. Левітов, О. Є. Малкова, О. В. Новікова,                        

Я. М. Омельченко, Г. М. Прихожан, Г. Салліван,                     

С. О. Ставицька, З. Фройд, О. О. Халік, Ю. Л. Ханін, 

К. Хорні та ін.).  

Мета статті полягає у теоретичному та емпірич-

ному вивченні взаємозв‟язку тривожності і соціально-

го інтелекту студентів різних спеціальностей.  

Завдання статті: 1) теоретичний аналіз до кон-

цептуалізації понять «соціальний інтелект» та «три-

вожність»; 2) вивчення специфіки та характеру взає-

мозв‟язку тривожності і соціального інтелекту студе-

нтів різних спеціальностей; 3) окреслення подальшої 

перспективи вивчення проблеми взаємозв‟язку три-

вожності і соціального інтелекту студентів різних 

профілів навчання. 

Методи та процедура дослідження. Для досяг-

нення мети та розв‟язання поставлених завдань ство-

рено програму дослідження, яка передбачає викорис-

тання наступного комплексу методів: теоретичних 

(аналіз, синтез, узагальнення наукової літератури з 

проблеми дослідження); емпіричних (спостереження, 

бесіда, тестування: методика «Шкала ситуативної та 

особистісної тривожності» Ч. Спілбергера в адаптації 

Ю. Л. Ханіна; методика «Шкала прояву тривожності» 

Дж. Тейлора в адаптації В. Г. Норакідзе; методика 

«Дослідження соціального інтелекту» Дж. Гілфорда 

та М. Саллівена; тест-опитувальник оцінки «Соціаль-

но-комунікативної компетентності» Е. Ф. Зеер,                      
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Е. Е. Симанюк; статистичних (порівняльний та ко-

реляційний аналіз), інтерпретаційних (аналіз, синтез, 

систематизація отриманих даних). 

Відповідно до визначених емпіричних показників 

та обраного методичного інструментарію експериме-

нтальною базою дослідження стала група респонде-

нтів відповідного вікового діапазону, а саме студент-

ська молодь, включена в систему вищого навчального 

закладу (Херсонського державного університету (далі 

ХГУ)), який забезпечує процес самоосвіти, самовихо-

вання, формування професійної ідентичності, поста-

новки майбутніх цілей та професійно важливих якос-

тей особистості. Структура групи досліджуваних 

включила 3 групи (N=205): 1 група – представники 

гуманітарного профілю навчання спеціальностей за 

типом «людина-людина» (N=70); 2 – представники 

природничого профілю навчання спеціальностей за 

типом «людина-природа» (N=70); 3 – представники 

фізико-математичного профілю навчання спеціально-

стей за типом «людина-знакові системи» (N=65). У 

групу представників суспільних і гуманітарних наук 

увійшли студенти факультету психології, історії та 

соціології та факультету іноземної філології ХГУ. У 

групу представників природничих наук увійшли сту-

денти факультету природознавства за спеціальностя-

ми: біологія, географія та екологія ХГУ. Група пред-

ставників фізико-математичного профілю спрямуван-

ня була сформована зі студентів фізико-

математичного факультету ХГУ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дос-

конале володіння майбутніми фахівцями своєю профе-

сійною діяльністю постає запорукою продуктивного 

вирішення фахових завдань, пов‟язаних переважно зі 

здатністю правильно розуміти власну поведінку та по-

ведінку інших людей, з адекватним відображенням пар-

тнерів по спілкуванню й діяльності, з умінням налаго-

джувати взаємодію у групі та формувати команду. За-

значені вище уміння й навички (науковий статус яких 

визначається поняттям «соціальний інтелект»), необхід-

ні, насамперед, для ефективної міжособистісної взаємо-

дії та успішної соціальної адаптації представникам різ-

них професій. У цьому зв‟язку виняткового значення 

набуває вивчення процесу формування та розвитку соці-

ального інтелекту на етапі підготовки майбутніх спеціа-

лістів у вищій школі [3, с. 3]. 

За матеріалами літературних джерел досліджува-

не поняття соціального інтелекту як інтегральної 

здатності особистості має трикомпонентну структуру, 

яка містить когнітивну, емоційну та комунікативно-

організаційну (поведінкову) складові, які включають 

відповідну характеристику, представлену у вигляді 

узагальненої структурної моделі СІ, в основу якої 

покладено концепцію І. Ф. Баширова [1]. У свою чер-

гу, тривожність як багатопланове системне явище [2] 

та емоційно-особистісне утворення [4] проявляється 

на всіх рівнях психічної активності особистості, яке 

має когнітивний, емоційний і поведінковий аспекти. 

Це дозволяє нам виділити емпіричні показники дослі-

дження впливу тривожності на розвиток соціального 

інтелекту. Когнітивний компонент соціального інте-

лекту включає: соціальне прогнозування, домінуван-

ня, прагнення до успіху; емоційний компонент: само-

регуляцію; комунікативно-регулятивний компонент: 

соціальну адаптацію, соціальну взаємодію, соціальну 

компетентність. На когнітивному рівні емпіричним 

показником тривожності було виділено особистісну 

тривожність; у рамках поведінкового аспекту було 

виділено ситуативну тривожність та на психофізіоло-

гічному рівні емпіричним показником тривожності 

було виділено загальний рівень та прояв тривоги 

(емоційність, надмірні переживання, нестабільність 

психіки). Отже, завдяки виділеним емпіричним пока-

зникам ми підібрали відповідний методологічний 

інструментарій для їх вимірювання, який описано 

вище [1; 2; 3; 4; 5]. 

На основі обраного методологічного інструмен-

тарію та виділених емпіричних показників було дос-

ліджено особливості впливу тривожності на розвиток 

соціального інтелекту студентів у відсотковому спів-

відношенні за емпіричними показниками, яке відо-

бражено на рис 1 та 2. 

За даними, відображеними на рисунках 1 і 2, можна 

стверджувати, що представники професій типу «люди-

на-людина» схильні до соціального прогнозування (А) 

(34,3%), соціальної адаптації (С) (25,7%) та соціальної 

взаємодії (D) (57,1), які є основними складовими струк-

тури соціального інтелекту. Високий рівень соціального 

інтелекту забезпечує представників цих професій воло-

діти здатністю вилучати максимум інформації про пове-

дінку людей, розуміти мову невербального спілкування, 

виголошувати швидкі та точні судження про інших, 

успішно прогнозувати їхні реакції за різних обставин, 

демонструвати далекоглядність у відносинах з іншими, 

що сприяє їх успішній соціальній адаптації. Таким лю-

дям властива контактність, відкритість, тактовність, 

доброзичливість і сердечність, а також тенденція психо-

логічної близькості в спілкуванні. Респонденти, які 

склали вибірку гуманітарного профілю навчання (ГПН), 

продемонстрували здатність підтримувати оптимальний 

психологічний клімат у колективі, проявили інтерес, 

кмітливість та винахідливість до роботи, порівняно з 

іншими респондентами.  
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Відсоткове співвідношення високих результатів дослідження 

особливостей впливу тривожності на розвиток соціального 

інтелекту студентів 
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Рис. 1. Відсоткове співвідношення високих результатів дослідження  

особливостей впливу тривожності на розвиток соціального інтелекту студентів 

 
Примітка:                                                                
ГПН – гуманітарний профіль навчання; ППН – природничий профіль навчання; ФМПН – фізико-математичний профіль навчання;A – 

соціальне прогнозування; B – саморегуляція;  C – соціальна адаптація; D – соціальна взаємодія; E – соціальна компетентність; F – нетерпля-
чість до невизначеності (ригідність); G – конформність;  H – домінування ;I – прагнення до успіху (орієнтація на уникнення невдач); J – фруст-
раційна нетолерантність; K – прояв тривожності; L – прояв тривожності; M – особистісна тривожність. 

 

Відсоткове співвідношення низьких результатів дослідження 
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Рис. 2. Відсоткове співвідношення низьких результатів дослідження  

особливостей впливу тривожності на розвиток соціального інтелекту студентів 
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Слід зауважити, що студенти фізико-

математичного профілю навчання (ФМПН) теж пока-

зали достатній рівень соціального інтелекту: соціаль-

не прогнозування (А) (24,3%); здатність до саморегу-

ляції (В) (12,9%); соціальна адаптація (С) (24,3%), 

незважаючи на те, що основним предметом роботи 

для них є умовні знаки, цифри, коди, природні чи 

штучні мови. Вірогідно, високі результати дослі-

дження соціального інтелекту у представників профе-

сій типу «людина-знакові системи» вказують на дос-

татній рівень розвитку їхньої когнітивної сфери (соці-

альне прогнозування, знання, мислення, перцепція, 

пам‟ять), що є основним структурним компонентом 

соціального інтелекту.  

Щодо респондентів природничого профілю 

спрямування (ППС), які склали вибірку професій типу 

«людина-природа», за даними, відображеними на рис. 

1, 2, ми бачимо, що вони домінують у відсотковому 

співвідношенні за низькими результатами досліджен-

ня соціального інтелекту. Так соціальне прогнозуван-

ня (А) – 30%; здатність до саморегуляції (В) – 35,7%; 

соціальна адаптація (С) – 50%; соціальна взаємодія 

(D) – 72,9%. Це може свідчити про те, що особи цього 

професійного спрямування недостатньо включені в 

соціальні процеси, оскільки специфіка умов майбут-

ньої спеціальності вимагає більшою мірою безпосере-

дньої взаємодії з флорою і фауною, аніж з людьми. 

За даними, відображеними на рис. 1, 2, ми бачи-

мо наступну картину: високі результати за шкалою 

«соціально-комунікативна незграбність» (Е) перева-

жають у студентів фізико-математичного профілю 

навчання (11,4%), а низькі – у студентів гуманітарного 

профілю навчання (60%), що і відображає оцінку рів-

ня розвитку соціальної компетентності як ототожне-

ного поняття соціального інтелекту. Перевага високих 

показників у респондентів професій типу «людина-

знакові системи» демонструє труднощі у процесі ко-

мунікації. Наявність низьких результатів за цією шка-

лою характеризує респондентів професій типу «лю-

дина-людина» як індивідів, яким властиво встановлю-

вати і підтримувати необхідні контакти з іншими лю-

дьми, маючи певну сукупність знань, умінь і навичок, 

які забезпечують ефективне спілкування; ситуативну 

адаптивність; вільне володіння вербальними і невер-

бальними засобами соціальної поведінки; розгорнуту 

рефлексію.  

Згідно з результатами за шкалою «нетерплячість 

до невизначеності» (F) високі показники переважають 

у студентів фізико-математичного профілю навчання 

(27,1%), що свідчить про складності перебудови 

сприйняття і уявлень в змінених ситуаціях, неготов-

ність суб‟єкта створювати нову концептуальну карти-

ну навколишнього світу, при надходженні нової інфо-

рмації, яка не відповідає попередній. Але слід зазна-

чити, що у цих респондентів також зафіксовано низькі 

результати (20%), що вказує на лабільність комуніка-

тивного процесу.  

З рисунків також видно, що високі результати за 

шкалою «надмірне прагнення до конформності» (G) 

переважають у студентів гуманітарного профілю на-

вчання (18,6%), що свідчить про трансформацію їхніх 

індивідуальних установок унаслідок внутрішнього 

прийняття позиції оточення, що оцінюється як більш 

обґрунтована й об‟єктивна, ніж власна. Низькі ре-

зультати за цією шкалою переважають у студентів 

фізико-математичного профілю навчання (52,9%), що 

демонструє властиву їм незалежність, самостійне 

вироблення і відстоювання своєї позиції, яка не ви-

ключає солідарності з групою за допомогою тиску, а 

на основі свідомої згоди з нею.  

Дослідження за шкалою «прагнення до статусно-

го росту» (H) показало перевагу високих показників у 

студентів гуманітарного профілю навчання (52,9%), 

що свідчить про їхнє прагнення до психологічного 

домінування, авторитету, впливу, переважання над 

іншими учасниками комунікації. Низькі результати за 

цією шкалою переважають у студентів природничого 

профілю навчання (11,4%), що дає змогу стверджува-

ти, що їм властиво бути пасивною, а не активною 

стороною комунікативного процесу.  

За шкалою «орієнтація на уникнення невдач» (I) 

високий рівень переважає у студентів фізико-

математичного спрямування (14,3%), що демонструє 

їхнє відносно стійке прагнення уникати невдачі у 

життєвих ситуаціях, пов‟язаних з оцінкою результатів 

їхньої діяльності та спілкування з іншими людьми. 

Низький рівень переважає у студентів гуманітарного 

профілю (58,6%), це свідчить про можливу тенденцію 

орієнтуватися на постановку максимальних цілей, 

завдань у роботі та їх досягнення, а не на вибір яко-

гось оптимального варіанту в роботі, який забезпе-

чить невисокі результати, але в той же час дозволяє 

уникнути невдач. 

Високі показники було зафіксовано за шкалою 

«фрустраційна нетолерантність» (J) у студентів гума-

нітарного профілю навчання (17,1%), що відображає 

емоційну нестійкість до несприятливих життєвих 

подій, що ґрунтуються на їх адекватному усвідомлен-

ні. Щодо низьких результатів, перевагу мають студе-

нти фізико-математичного профілю (45,7%), що вка-

зує на властиву їм здатність до об‟єктивної оцінки 

проблемної ситуації завдяки особистісній, соціальній 

і професійній значущості, що ґрунтується на готовно-

сті до компромісу, прийнятті загальної групової мети, 

комунікативної компетентності. 

Проаналізувавши результати тесту-

опитувальника оцінки «Соціально-комунікативної 

компетентності», слід відмітити, що структурно-

функціональні компоненти соціальної компетентності 

тотожної поняттю соціального інтелекту недостатньо 

розвинені та сформовані у респондентів досліджува-

них груп. Не можна виділити якусь домінуючу групу 

респондентів, можна лише відзначити, що респонден-

ти гуманітарного і фізико-математичного профілю 

превалюють над респондентами природничого профі-
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лю навчання, в яких переважають незначні або низькі 

показники за результатами опитування.  

За даними, представленими на рис. 1, ми бачимо, 

що особистісна тривожність (M) на високому рівні 

властива всім трьом вибіркам респондентів, але пере-

вагу мають студенти природничого профілю навчання 

(44,3%), що свідчить про те, що особистісна тривож-

ність є їхньою індивідуально-психологічною особли-

вістю, яка проявляється у вигляді відчуття тривоги 

при очікуванні несприятливих подій і виступає чин-

ником дезадаптації особистості в процесі комунікації. 

Показники з низьким рівнем (див. рис. 2) особистісної 

тривожності (M) майже невагомі, але все ж таки при 

порівнянні груп ми бачимо, що домінують студенти 

фізико-математичного профілю (4,3%). Цим респон-

дентам властивий низький рівень особистісної триво-

жності, а саме особистісна тривожність не є індивіду-

альною властивістю, а особистість адаптаційно реагує 

на непередбачувані зміни навколишнього середовища.   

За шкалою «ситуативна тривожність» (L) більш 

високі відсотки мають студенти фізико-математичного 

профілю (34,3%), що свідчить про стан емоційної 

напруги, обумовлений конкретною ситуацією і може 

бути різним за інтенсивністю та динамічним у часі. 

Низькі показники превалюють у студентів гуманітар-

ного профілю навчання (20%), що говорить про те, що 

їм властива мобільність у непередбачуваних ситуаці-

ях, що супроводжується емоційним дискомфортом та 

станом тривоги. 

Високий рівень тривоги (К) у досліджуваних 

групах властивий майже половині респондентів у всіх 

трьох вибірках, що свідчить про безпорадність, нев-

певненість у своїх силах, пониження продуктивності 

діяльності, дезорганізацію цілеспрямованої поведінки 

і, як наслідок, неефективність розвитку соціального 

інтелекту, запорукою якого є професійне становлення. 

Щодо низьких показників, то можна виділити студен-

тів гуманітарного і фізико-математичного профілів 

навчання (4,3%). У студентів природничого профілю 

навчання не було виявлено низького рівня тривоги, і 

саме вони домінують у відсотковому співвідношенні 

за високими показниками. 

У результаті проведеного аналізу ми виявили, що 

студенти професій типу «людина-людина», а саме 

гуманітарного профілю навчання, мають перевагу у 

забезпеченні ефективності розвитку соціального інте-

лекту як детермінанти професійного становлення. 

Студенти професій типу «людина-знакові системи» 

(фізико-математичний профіль) теж мають достатню 

кількість високих показників за результатами дослі-

дження, чого не можна сказати про респондентів про-

фесій типу «людина-природа» (природничий профіль 

навчання), у яких переважають низькі показники, що 

наочно відображено на рис. 1, 2.  

Наступним кроком на шляху до виконання поста-

вленого завдання було проведення кореляційного 

аналізу даних за допомогою r-критерію Пірсона за 

похибки не більше 5%. Згідно з інтеркореляційною 

матрицею, ми побудували структурограму кореляцій-

них взаємозв‟язків виразності прояву тривожності у 

досліджуваних групах студентів різних профілів на-

вчання.  

За даними, відображеними у поданій структурог-

рамі (див. рис. 3.), можна побачити, що у досліджува-

них групах гуманітарного профілю навчання (ГПН), 

природничого профілю навчання (ППН) та фізико-

математичного профілю навчання (ФМПН) показник 

«прояву тривожності» позитивно корелює із «соціаль-

ною компетентністю»: (ГПН – 0,463***; ППН – 

0,283*; ФМПН – 0,523***), що свідчить про прямий 

статистично значущий взаємозв‟язок між «тривожніс-

тю» і «соціальною компетентністю», яка є тотожним 

поняттю «соціальний інтелект». Можна дійти виснов-

ку, що «тривожність» як індивідуально-психологічна 

особливість, яка виявляється в схильності людини до 

переживання стану тривоги при очікуванні несприят-

ливого розвитку подій, формується під впливом соці-

альних і особистісних причин.  
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Група досліджуваних студентів ФМПН 

Рис. 3. Структурограма кореляційних взаємозв‟язків виразності прояву  

тривожності у досліджуваних групах студентів різних профілів навчання 
 
Примітка:                                                                   p≤ 0,01**;  p≤ 0,001***                                               
позитивний зв’язок на рівні статистичної значущості  
E – соціальна компетентність; F – нетерплячість до невизначеності (ригідність); G – конформність; I – прагнення до успіху (орієнтація на 

уникнення невдач); J – фрустраційна нетолерантність; K – прояв тривожності; L – ситуативна (реактивна) тривожність (СТ); M – особистісна 
тривожність (ОТ). 

 

Позитивний взаємозв‟язок у досліджуваних гру-

пах має показник «прояв тривожності» з показником 

«нетерплячість до невизначеності (ригідність)», а саме: 

у ГПН – (0,502***); у ППН – (0,400***); у ФМПН – 

(0,565***). Це демонструє наявність соціальної дезада-

птації до стану емоційного дискомфорту, зумовленого 

очікуванням несприятливого розвитку подій або перед-

чуттям можливої нестандартної ситуації. 

Коказник «прояв тривожності» має прямий взає-

мозв‟язок з конформністю, а саме: у групі респонден-

тів ГПН – (0,313**); у групі респондентів ППН – 

(0,400***); у групі респондентів ФМПН – (0,363**). 

Можна стверджувати, що наявність тривожності 

сприяє втраті індивідуального, самобутнього стилю 

мислення та поведінки, який виникає в результаті 

реального або уявного тиску групи.  

Виразність показника «прояв тривожності» також 

позитивно корелює з показником «прагнення до успі-

ху (орієнтація на уникнення невдач»): у досліджува-

ній групі ГПН було виявлено кореляційний індекс 

(0,561***); у групі досліджуваних ППН було виявлено 

кореляційний індекс (0,377**) та у досліджуваній 

групі ФМПН було виявлено кореляційний індекс 

(0,602***). За даними, описаними вище, можна при-

пустити, що тривожність як базова риса особистості, 

яка формується та закріплюється в ранньому дитинст-

ві і проявляється як захисна функція організму в не-

сприятливій ситуації, спонукає до адаптивності в 

умовах соціальних змін, забезпечуючи правильну 

оцінку ситуації, прийняття і виконання безпомилкових 

рішень і, як наслідок, прагнення до успіху.  

Окрім цього, позитивний взаємозв‟язок у дослі-

джуваних групах показник «прояв тривожності» має з 

фрустраційною нетолерантністю, а саме у ГПН – 

(0,468***); у ППН – (0,445***); у ФМПН – (0,675***), 

що свідчить про емоційну нестійкість до несприятли-

вих життєвих подій, що ґрунтуються на адекватному їх 

усвідомленні, обумовленому тривожністю.  

Виразність показника «прояв тривожності» пози-

тивно корелює з «особистісною тривожністю (ОТ)» та 

«ситуативною (реактивною) тривожністю (СТ)». У 

досліджуваній групі ГПН показник «особистісної три-

вожності» має кореляційний індекс (0,557***); а показ-

ник «ситуативної (реактивної) тривожності» має коре-

ляційний індекс (0,750***). У досліджуваній групі 

ППН: ОТ – (0,670***); СТ – (0,656***) та у групі дос-

ліджуваних ФМПН: ОТ – (0,709***); СТ – (0,765***). 

Не дивно, що показник «прояву тривожності» корелює 

зі своїми різновидовими проявами, оскільки вони ма-

ють спільну теоретико-методологічну основу і відріз-

няються лише у функціональній площині.  

Таким чином, на основі кореляційного аналізу 

можна стверджувати, що у всіх трьох досліджуваних 

групах виразність показника «прояв тривожності» має 

однакові кореляційні зв‟язки з різними коефіцієнтами 

та різною статистичною значущістю. Це демонструє 

схожість наявних ознак у вибірках досліджуваних, а 

саме: віковий діапазон, соціальна роль, цінності, зага-

льна мета, і як наслідок, професійне становлення та 

самореалізація в обраній сфері діяльності. Слід відмі-

тити, що найбільш статистично значущі кореляційні 

коефіцієнти виявлено у групі досліджуваних фізико-

математичного профілю навчання (ФМПН), що може 
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свідчити про перевагу над іншими вибірками респон-

дентів (ГПН та ППН) щодо взаємозв‟язку між про-

явом тривожності та соціальним інтелектом.   

Висновки. За результатами дослідження можна 

констатувати, що тривожність має взаємозв‟язок із 

соціальним інтелектом і, як наслідок, може впливати 

на подальший його розвиток як деструктивно, так і 

конструктивно, залежно від індивідуальних та соціа-

льних особливостей студентів. Емпіричне досліджен-

ня дало змогу показати, що надмірний рівень тривож-

ності, який проявляється як загальна дезорганізація 

поведінки і діяльності, заважає нормальному розвит-

кові і продуктивній взаємодії. Але, слід зазначити, що 

якщо сприяти зниженню тривожності на всіх рівнях її 

активності, то можна досягти її стабілізації, яка забез-

печить ефективне функціонування всіх показників 

соціального інтелекту.     

Перспективними напрямами подальших дос-

ліджень є поглиблене вивчення концептуалізації по-

няття «соціального інтелекту» як детермінанти про-

фесійного становлення та розробка тренінговової 

програми, спрямованої на виявлення особистісних 

ресурсів, які забезпечуватимуть ефективність розвит-

ку соціального інтелекту. 
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PECULIARITIES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN  

ANXIETY AND SOCIAL INTELLIGENCE OF STUDENTS 

Social intelligence is a very important factor in the formation of students‟ professionalism as it helps them under-

stand themselves, provides the proper understanding of other people‟s acts, their verbal and non-verbal reactions, and is 

a significant cognitive component of the personality‟s communicative skills structure. It is social intelligence which 

provides the processes of social cognition, helps to predict the development of interpersonal relations, intensifies intui-

tion, foresight, and provides the successful training of students. Although, it should be noted that there are factors which 

can decrease their working capacity and cause difficulties in communication and relations. One of these factors is anxie-

ty as a significant personal quality, which explains the topicality of the research. The structural components of the con-

cepts of social intelligence and anxiety were compared in the study. The survey was carried out in Kherson State Uni-

versity in 2015-2016 academic year, and involved 205 students aged from 19 to 23 who were divided into three groups 



      Психологія – Psychology 
 

Science and Education, 2017, Issue 1                                 28    

according to their major (humanities, natural sciences, as well as physical and mathematical area). The following me-

thods were used: The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) by Charles Spielberg adopted by Yu. Khanin, The Taylor 

Manifest Anxiety Scale (by Janet Taylor) adopted by V. Norakidze, Social Intelligence Research by J. Gillford and M. 

Salliven. Significant correlations have been revealed in the group of students majoring in physics and mathematics, 

which shows that they dominate over other groups of students in terms of the correlation between the level of anxiety 

and social intelligence. According to the research results, the integrative systems of cognitive and emotional activity of 

psyche, which control communication processes and social behavior, depend on person‟s psycho-emotional state. An-

xiety as a complex psychic phenomenon is manifested as a constructive or destructive factor of personality‟s behavior 

in the society. According to the research results, there is a relationship between social intelligence and anxiety level. 

The excessive level of anxiety manifested as general social disorganization prevents the normal development and pro-

ductive interaction in the society. It should be noted that the decrease of anxiety at all levels of its activity can cause its 

stabilization, which in turn will provide the efficient functioning of all indicators of social intelligence.  

Keywords: social intelligence, anxiety, interaction, influence, communication.  
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РЕФЛЕКСИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ПСИХОКУЛЬТУРИ 

 

У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз основних наукових підходів до дослідження 

взаємодії психіки і культури. На основі діалектичного методу Г. В. Ф. Гегеля обґрунтовано рух-розвиток по-

няття «психокультура»: «теза (культурна психологія) – антитеза (психологічна культура) – синтез (психо-

культура)». У результаті розкрито ґенезу феномену психокультури як сфери суспільної реальності – поняття, 

запропонованого А. В. Фурманом у 2001 році для позначення синтетичного напрямку пізнання та проектування 

надскладних людиноцентричних систем.  

Ключові слова: психіка, культура, культурна психологія, психологічна культура, психокультура, 

ментальність, вітакультурна методологія. 

 

Постановка проблеми. Проблема виокремлення  

та методологічного обґрунтування предметного поля 

психокультури як сфери суспільної реальності 

потребує детального переосмислення. Адже, як 

зазначає М. С. Гусельцева, наявні вітчизняні та 

зарубіжні дослідження різносторонньої взаємодії 

психіки і культури залишили поза увагою 

«методологічні проблеми щодо використаної 

термінології, онтологічного статусу, типології і 

методів вивчення культурно-психологічних 

феноменів» [2]. 

Аналіз останніх досліджень з окресленої про-

блематики свідчить про те, що вивчення психокуль-

тури як наукової категорії пов‟язане з філософсько-

антропологічними розвідками таких відомих предста-

вників зарубіжної психології, як В. Вундт, Е. Фромм, 

М. Шелер, К. Юнг. Не вживаючи поняття «психо-

культура», вони узагальнено розглядали його 

сутнісний зміст у контексті колективного несвідомого 

або духовності народу, а вітчизняний  філософ                 

С. Б. Кримський [6] описав риси та деякі аспекти 

психокультури власне українського суспільства. Рет-

роспективний категорійний аналіз творчого спадку 

вітчизняних науковців показав, що  «психокультура» і 

«психологічна культура»  виокремлюються ними як 

взаємозамінні поняття та  ототожнюються з 

педагогічною компетентністю й професійним вдоско-

наленням [5; 8; 15].   

Мета статті полягає у здійсненні методологічної 

рефлексії основних вітчизняних і зарубіжних підходів 

до проблеми взаємодії  двох субстанцій – психіки і 

культури – задля обґрунтування предметного поля  

психокультури як важливої сфери суспільної 

реальності. 

Основним методом дослідження постає 

діалектичний метод Г. В. Ф. Гегеля, згідно з яким 

«діалектичний синтез протилежностей здійснюється 

або підкоренням протилежних сторін, категорій 

третьою, вищою (причина – дія – взаємодія), або 

встановленням субординації (співпорядкування)» [4]. 


