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Постановка проблеми. Сучасна людина живе в інформаційно насиченому, динамічно
мінливому світі. Інформаційна революція, перманентне реформування соціальних інститутів, інші
чинники, які здійснюють дестабілізуючий вплив на середовище її проживання, висувають зростаючі
вимоги до адаптаційних здібностей особистості.
«Найважливішим фактором, що визначає соціально-психологічні адаптаційні процеси
особистості, є її когнітивна компонента» [15, с. 36]. Таким чином, вивчення адаптаційної функції
когнітивного стилю особистості як характеристики її когнітивної компоненти, «функції пристосування
індивідуальності до вимог навколишнього середовища, певної діяльності. Функції, що визначає
біологічне виживання і еволюційний розвиток людині, і таким чином націлена на далеку перспективу»
[3, с. 20], набуває особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом когнітивні стилі особистості є
предметом активного вивчення ряду авторів, як в теоретичному:
• А. А. Палій – вплив когнітивного стилю особистості на формування її індивідуальності [12];
• Л. М. Куценко – когнітивний стиль як чинник формування когнітивного досвіду особистості
[9];
• А. І. Чеботарьова – формування терміносистеми (і понять, що з нею співвідносяться),
пов’язаної з когнітивними стилями в ретроспективі наукових досліджень [19];
• М. В. Москальов – когнітивна складова професійної соціалізації особистості в освітніх
закладах [10] тощо;
так і в прикладних аспектах:
• Л. М. Карамушка – дослідження когнітивного компонента психологічної готовності
студентів-економістів до подальшої професійної діяльності [7];
• І. В. Коваль – навчання іноземної мови студента з урахуванням його індивідуального
когнітивного стилю [8];
• М. І. Попова – визначення особливостей когнітивних стилів телефонних операторів з метою
підвищення їх продуктивності [14];
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• В. Ф. Боснюк – вивчення взаємозв’язку когнітивних стилів особистості рятувальників і їх
інтелектуальних здібностей [2];
• О. І. Бондарчук – вивчення та корекція когнітивних стилів особистості директорів шкіл з
метою підняття рівня їх професіоналізму [1];
• А. С. Москальова – когнітивна компонента саморегуляції особистості керівників
загальноосвітніх навчальних закладів [11] тощо.
При цьому підкреслюється адаптаційна функція когнітивного стилю особистості, що
визначається як важлива компонента, що надає значний вплив на її функціонування і розвиток.
У сучасних дослідженнях адаптаційна функція когнітивного стилю особистості розглядається,
як правило, в прикладному аспекті: Т. В. Євтух (когнітивні стилі, що впливають на адаптацію до
навчання) [6], С. С. В’юшкова (когнітивні стилі, що визначають успішність навчання і професійної
діяльності) [4] тощо. На наш погляд, на порядку денному – актуальність теоретичних досліджень даної
проблематики, визначення її перспектив.
Мета статті: встановити місце і значення в загальній структурі адаптаційного процесу
адаптаційних процесів особистості, що визначаються її когнітивним стилем. На основі сучасних
досліджень адаптаційної функції індивідуального когнітивного стилю особистості визначити їхні
особливості, основні тенденції та перспективи досліджень.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Під адаптацією ми розуміємо
процес змін, що відбуваються в структурі певної автономної системи, пов’язаний з її інтеграцією в
навколишнє середовище, приведення окремого у відповідність до цілого. З загальнонаукової точки
зору адаптаційний процес – це той безперервний рух, в якому перебуває Матерія в своєму прагненні
досягти недосяжного стану спокою. Дана сентенція в застосуванні до особистісних психологічних
процесів визначає індивідуальний адаптаційний процес як безперервний процес внутрішньої
саморегуляції особистості людини з метою досягнення потенційно недосяжного стану абсолютного
психологічного комфорту.
У процесі адаптації людини до навколишнього середовища можна умовно виділити два
напрямки: фізіологічний і соціально-психологічний. Фізіологічна адаптація – базові трансформації, що
властиві всім живим організмам, є фундаментальним еволюційним фактором, визначає психологічну
адаптацію особистості як певну надбудову. У структурі адаптаційних процесів соціально-психологічна
адаптація властива лише вищим біологічним формам, є продуктом діяльності їх центральної нервової
системи, а отже, і визначити її можливо як більш пріоритетну. Оскільки інтелектуальна складова
особистості є головною відмінною рисою, що визначає людину як біологічний вид, а когнітивний
стиль визначає характер взаємодії його інтелекту і навколишнього середовища, то адаптаційні процеси,
які визначаються когнітивним стилем особистості, слід віднести до найбільш важливих і складних
форм в ієрархії психологічних адаптацій (рис. 1).

Когнітивні
адаптаційні процеси

Соціально-психологічна адаптація

Фізіологічна адаптація
Рис. 1. Когнітивні адаптаційні процеси в структурі адаптації людини
Дослідження когнітивного стилю особистості в частині його адаптаційної функції представлені
низкою дисертаційних робіт.
В. Ю. Хицка в своїй дисертаційній роботі досліджує групу учнів 11 класів та перших курсів
гуманітарних університетів на предмет характерних проявів когнітивних стилів і пов’язаних з ними
адаптаційних процесів [17]. Для оцінки когнітивного стилю використовується наступна триполюсна
когнітивна система:
1) теоретичний стиль – представлення навчального матеріалу формалізовано, графічно,
узагальнено, комплексно, недиференційовано;
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2) практикоорієнтовний стиль – схильність до аналізу навчального матеріалу, його деталізації,
незалежності в узагальненнях і висновках, записуванню лекцій, вивчення прояву теорії в практиці;
3) емоційний стиль – схильність до безсистемності в сприйнятті навчального матеріалу,
імпульсивності, емпіричному представленню інформації, самостійність у судженнях, які не
ґрунтуються на конкретиці.
У роботі вводиться система критеріїв оцінки адаптації студентів до навчання в університеті
(успішність навчання, мотивація навчальної діяльності), і на їх основі встановлюється залежність між
успішністю адаптації учня до засвоєння професійних знань і умінь і його когнітивним стилем. Для
підвищення ефективності в навчальному процесі рекомендується посилити акцент на індивідуальний
підхід з урахуванням особливостей когнітивного стилю кожного студента.
Запропоновано систему методичних рекомендацій щодо коригування навчального процесу, в
основі яких лежить три основних етапи адаптації студентів:
1 етап – орієнтовний, коли у відповідь на весь комплекс нових впливів відбувається реакція
всіх систем організму;
2 етап – нестійке пристосування, коли організм знаходить якісь оптимальні варіанти реакції на
ці дії;
3 етап – період відносно стійкого пристосування.
При цьому в загальну систему адаптації включається поняття потреб, максимально можливе
задоволення яких визначається як важливий критерій ефективності адаптаційного процесу.
У дисертаційній роботі С. С. В’юшкової досліджується розподіл когнітивних стилів у різних
групах абітурієнтів, які вступають до військових вузів з неструктурованим типом діяльності, а також їх
корекція в процесі навчання, яка визначає успішність військово-професійної адаптації курсантів [5].
У роботі застосовується розроблена на базі Військово-медичної академії авторська типологія
когнітивних стилів інтелектуальної діяльності, що виділяються на основі результатів проходження
семи субтестів інтелектуального тесту КР-3-85, Стандартизованого методу дослідження особистості
(СМДО) і Багаторівневого особистісного опитувальника «Адаптивність» (БОО-АМ). «Креативний
стиль (тип А) характеризується високим темпом і вираженим раціональним компонентом мислення
при високій надійності засвоєння і переробки інформації. Популяційний (тип B) характеризується
звичайним темпом мислення і середніми показниками надійності і раціональності прийнятих рішень.
Дефіцитний (тип C) характеризується низьким темпом мислення і невиразністю раціонального
компонента. Курсантів з таким когнітивним стилем вирізняє погана соціальна адаптація до нових умов
життєдіяльності. Продуктивний стиль (тип D) характеризується переважанням схильності до діяльності
в швидкому темпі при відносному нехтуванні інструктивних вказівок і точністю виконання. Знижена
толерантність до монотонії. Ригідний (тип E) характеризується переважною установкою на «уникнення
невдачі» і схильністю до високої якості діяльності в повільному темпі. При індивідуальнооптимальному часовому режимі діяльності, як правило, демонструється безпомилковість і висока
якість виконання робочих операцій. Дискорданний (тип F) – відсутність виражених стильових
особливостей інтелектуальної діяльності» [4, с. 32].
Креативний, популяційний і ригідний стилі визначені як більш прийнятні для навчання у
військовому медичному виші, при цьому найбільш сприяють професійній адаптації є креативний і
популяційний стилі. Суб’єкт, що характеризується дефіцитним або продуктивним стилем, має
особистісні особливості, які найменш сприяють адаптації до умов навчання, особливо на початковому
періоді навчання.
У процесі досліджень С. С. В’юшкова встановила стійкість вищезазначених стилів – незначні
їх зміни в процесі навчання, що дає можливість прогнозувати перспективу адаптаційного процесу.
Виняток становить дискорданний (перехідний) стиль, який до закінчення навчання змінюється, як
правило, на користь креативного, популяційного або ригидного когнітивного стилю. Виходячи з
результатів даних досліджень, С. С. В’юшкова пропонує методику відбору серед кандидатів, що
вступають до військових вишів з неструктурованим типом діяльності, основану на їх стильовій
ідентифікації.
Той факт, що до змін зовнішнього середовища в нормальних умовах (на відміну від
середовища екстремального) найкраще адаптуються ті індивіди, в особистісних конструктах яких
когнітивно-стильові показники перебувають в зонах рівновіддаленості від різнополюсних значень [13],
підтверджує дисертаційне дослідження В. Ю. Саякіна [16]. У даній роботі досліджуються студентипсихологи Нижегородського державного педагогічного університету, для виявлення особливостей
індивідуального когнітивного стилю яких використовувалися наступні методики: «Включені фігури»
К. Готтшальда, «Вільне сортування об’єктів» Р. Гарднера та ін. в модифікації В. О. Колги, «Порівняння
схожих малюнків» Дж. Кагана, «Словесно-кольорова інтерференція» Дж. Струпа, методика визначення
модальності сприйняття М. О. Холодної, тест структури інтелекту Р. Амтхауера в частині вербальних
субтестів. На основі показників переважної модальності сприйняття, полезалежності, вузькості
діапазону еквівалентності, рефлексивності, ригідності пізнавального контролю, сформованості
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наукових понять і інтелектуальних здібностей, в рамках структури «Індивідуальний когнітивний стиль
студента» виділено три типових профілю: студенти-універсали; студенти, здатні до адаптації;
неефективні студенти. При цьому успішність (середній бал за п’ятибальною шкалою) в них наступний:
студенти-універсали – вище 4,6;
студенти, здатні до адаптації – від 4,0 до 4,6;
неефективні студенти – нижче 4,0.
Таким чином, де-факто пропонується триполюсний когнітивний метастиль, на основі якого
були визначені найбільш проблемні ланки когнітивно-адаптаційної структури студентів-психологів –
«Вузькість / широта діапазону еквівалентності» («Вільне сортування об’єктів» Р. Гарднера та ін.) і
«Сформованість наукових понять» (тест структури інтелекту Р. Амтхауера, субтести 1–4).
Пропонуються рекомендації щодо корекції показників даних характеристик, стимулювання
адаптаційних процесів особистості:
1) більш широке використання матеріалів візуалізації, аудіо-, відеоматеріалів у навчальному
процесі;
2) розсилка індивідуального навчального матеріалу електронною поштою;
3) посилення взаємозв’язку між дисциплінами що вивчаються і вже вивченими;
4) посилення творчого начала в самостійній домашній роботі;
5) проведення міні-контрольних робіт;
6) робота з усіма студентами (не тільки з активними);
7) поєднання комп’ютерного тестування з усною формою тощо.
Слід зазначити, що трихотомія когнітивної стильової системи, що пропонується
В. Ю. Хицькою и В. Ю. Саякіним, а також гексаполярность, запропонована С. С. В’юшковою дещо
дисонує стильовій терміносистемі. Приміром, подібну тенденцію в сучасних дослідженнях когнітивних
стилів зазначає М. О. Холодна [17], яка визначає когнітивний стиль, як «біполярний вимір, в рамках
якого кожен когнітивний стиль описується за рахунок звернення до двох крайніх форм інтелектуальної
поведінки» [17, с. 40].
Значення досліджень адаптаційних процесів, що визначаються когнітивним стилем в групах
абітурієнтів, студентів і курсантів, обумовлюється тим, що в цей період для людини, яка робить
важливий життєвий вибір, що визначає її подальше існування, свідомо встановлюються багато в чому
нові для неї особистісні потреби. Одночасно у зовнішньому середовищі (в першу чергу –
інформаційному) відбуваються перманентно динамічні зміни. Цей факт встановлює підвищені вимоги
до адаптаційних здібностей особистості, визначає важливість і перспективність вивчення даного
процесу.
Висновки. Таким чином, встановлено, що адаптаційні процеси, які визначаються когнітивним
стилем особистості, є найбільш складною, вищою формою в загальній ієрархії адаптаційних процесів.
Як домінуючі групи в сучасних дослідженнях адаптаційної функції індивідуального
когнітивного стилю особистості визначені абітурієнти, студенти і курсанти університетів гуманітарних
і медичних професій.
Виявлено тенденцію до введення нових когнітивних стилів на основі поліполярних конструктів
у процесі дослідження адаптаційних процесів особистості, що визначаються її когнітивним стилем:
теоретичний / практикоорієнтовний / емоційний стиль; креативний / популяційний / дефіцитний /
продуктивний / ригідний стиль і студенти-універсали / студенти; здатні до адаптації / неефективні
студенти. Встановлено стабільність цих когнітивних стилів.
Визначено критерії оцінки адаптації студентів – успішність навчання, мотивація навчальної
діяльності. Поняття потреб особистості визначено як важливий критерій адаптаційного процесу.
Виділено основні періоди адаптації студентів: орієнтовний, нестійке пристосування, відносно стійке
пристосування.
З’ясовано ефективність визначення когнітивного стилю креативний / популяційний /
дефіцитний / продуктивний / ригідний / дискорданний – за допомогою інтелектуального тесту КР-3-85,
СМДО и БОО-АМ. Встановлено, що до процесу навчання у військовому медичному виші найкраще
адаптуються курсанти з креативним, популяційним або ригідним стилями мислення, гірше – з
дефіцитним або продуктивним.
З’ясовано ефективність визначення індивідуального когнітивного стилю студента-психолога за
допомогою методики «Вільне сортування об’єктів» Р. Гарднера («Вузькість / широта діапазону
еквівалентності») і тесту структури інтелекту Р. Амтхауера в частині вербальних субтестів
(«Сформованість наукових понять»).
Визначено, що найкращої адаптації студента до навчального процесу сприяють
середньовіддалені від полюсів когнітивно-стильові показники його особистості.
Перспективи подальших досліджень. Визначено перспективність вивчення адаптаційних
процесів особистості що визначаються її когнітивним стилем для абітурієнтів та студентів (курсантів)
вищих навчальних закладів.
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Vlasenko, A.A. The adaptation function of the personal cognitive style. The article presents the results of a
theoretical study on the cognitive component of the personal adaptation process and the adaption component of the
personal cognitive style. The author discusses the personal cognitive style adaptation process, its place and significance in
the structure of personal adaptation processes, analyzes latest research into the individual cognitive style adaptation
function and its features, assesses its development prospects as well as proposes the criteria for assessing students'
adaptation process.
The author considers the new personal cognitive style constructs proposed by latest research and their links with
effective personal adaptation stressing out the multi-polarity of personal cognitive styles as a dissonant stylistic
terminology system factor.
Students and cadets are described as the most promising research sample groups. The author gives
recommendations for correcting personal cognitive styles during students' university training in order to improve their
university adaptation.
Keywords: adaptation, socio-psychological adaptation, socio-psychological adaptation of students, cognitive
adaptation process, personal cognitive style, personal cognitive style adaptive function, correction of personal cognitive
style, stimulation of adaptive processes.
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