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psychotherapeutic personal ideal lifestyle is increasing of a level of thinking 
adaptability. It is determined that such client’s ability can be achieved by 
suggestion of the ideas-principles of continuous changeability, interdependence, 
relativity, irreversibility, self-organization and dynamic equilibrium that form the 
basis of the psychotherapeutic confrontational suggestion technique. Suggestion 
of the basic ideas-principles allows to enhance, as well as to expedite a process 
of meaningful conclusions verification. It is determined that adequacy and 
balance of emotional reactions are specifically related to the psychotherapeutic 
personal ideal lifestyle. It is shown that at the behavioral level the 
psychotherapeutic personal ideal lifestyle is manifested in an individually 
comfortable level of client’s social activity and the kept full contact with reality. It is 
represented that the idea of the need to search for a personal ideal lifestyle is one 
of the basic ones in the system of Multimodal suggestive psychotherapy. 

Key words: psychotherapy, suggestion, adaptation, psychotherapeutic 
personal ideal lifestyle, multimodal suggestive psychotherapy, psychotherapeutic 
confrontational suggestion, neurotic and somatoform disorders. 
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ВИОКРЕМЛЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛІВ ЖИТТЯ 

OСОБИСТОСТІ НА ОСНОВІ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ 

 

Місенг Д.В. Виокремлення та характеристика стилів життя 
особистості на основі факторного аналізу. У статті здійснено спробу 
типологізації стилю життя особистості в межах загальнопсихологічного 
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підходу. Cтиль життя розглянуто як характеристику життєдіяльності 
особистості, що проявляється в регулярних паттернах поведінки на 
таких рівнях життєдіяльності як рівень загальних взаємовідносин 
особистості зі світом, конструювання особистісних стратегій і тактик 
життєдіяльності, стильової самопрезентації особистості. Стиль життя 
окреслено як характеристику життєдіяльності особистості, продукт 
взаємодії особистості з соціальним середовищем, який необхідно 
розглядати як вияв суб’єктності та індивідуальності, що відображає 
життєвий вибір особистості, можливість до самореалізації у певній 
соціальній якості в контексті взаємовідносин з оточенням.  

Застосовано метод факторного аналізу для виявлення факторної 
структури стилю життя особистості як характеристики 
життєдіяльності, у результаті чого виокремлено та схарактеризовано 
одинадцять факторів, що описують стилі життя особистості. При 
цьому, надані описи стилів життя є узагальненими та передбачають 
індивідуальний вияв кожного з них у життєдіяльності кожної окремої 
особистості. Важливо, що кожен фактор включає змінні, що 
представляють емпіричні показники стилю життя на різних рівнях 
життєдіяльності особистості та несуть однакове або подібне смислове 
навантаження. Продемонстровано подібність структури виокремлених 
факторів до матриці ціннісно-мотиваційних типів Ш.Шварца з точки зору 
змістового навантаження змінних, що їх утворюють. На основі цього 
доведено структурувальну роль ціннісних орієнтацій у формуванні 
життєвих стилів.   

Ключові слова: стиль життя, життєдіяльність, ціннісні орієнтації, 
життєві стратегії, життєві тактики, стильова самопрезентація. 

 
Мисенг Д.В. Определение и характеристика стилей жизни 

личности на основе факторного анализа. В статье предпринята 
попытка типологизации стиля жизни личности в рамках 
общепсихологического подхода. Стиль жизни рассмотрено как 
характеристику жизнедеятельности личности, которая проявляется в 
регулярных паттернах поведения на таких уровнях жизнедеятельности 
как уровень общих взаимоотношений личности и мира, конструирования 
личностных стратегий и тактик жизнедеятельности, стилевой 
самопрезентации личности. Стиль жизни обозначен как характеристика 
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жизнедеятельности личности, продукт взаимодействия личности с 
социальной средой, который необходимо рассматривать как проявление 
субъектности и индивидуальности, отражающий жизненный выбор 
личности, возможность самореализации в определенном социальном 
качестве в контексте взаимоотношений с окружением.  

Применен метод факторного анализа для выявления факторной 
структуры стидя жизни личности как характеристики 
жизнедеятельности, в результате чего выделены и охарактеризованы 
одиннадцать факторов, описывающих стили жизни личности. При этом, 
предоставленные описания стилей жизни являются обобщенными и 
предусматривают индивидуальное проявление каждого из них в 
жизнедеятельности каждой отдельно взятой личности. Важно, что 
каждый фактор включает переменные, представляющие эмпирические 
показатели стиля жизни на разных уровнях жизнедеятельности 
личности, которые несут одинаковую или подобную смысловую нагрузку. 
Продемонстрировано сходство структуры выделенных факторов с 
матрицей ценностно-мотивационных типов Ш.Шварца с точки зрения 
смысловой нагрузки переменных, которые их образуют. На основе этого 
доказано структурирующую роль ценностных ориентаций в 
формировании жизненных стилей 

Ключевые слова: стиль жизни, жизнедеятельность, ценностные 
ориентации, жизненные стратегии, жизненные тактики, стилевая 
самопрезентация.  

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Наразі в 

гуманітарній науці відсутній єдиний усталений погляд на визначення 

поняття стилю життя особистості, що зумовлює його розпливчастість і 

перешкоджає опису та системному дослідженню цього феномена як 

єдиної наукової категорії. У цьому контексті фундаментальні питання 

щодо передумов формування, особливостей функціювання та 

структури та типологізації стилю життя залишаються відкритими. У 

психологічній науці існує значна кількість спроб типологізації стилів 

життя особистості (Р.Ахмеров, Г.Гритчук, О.Кронік, Т.Крюкова, 

О.Малина, Т.Пилаєва, Л.Чміль, ін.), в яких стиль життя пов'язується з 
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цілою низкою показників таких як активність, спрямованість, 

особистісні якості, характер та зміст праці, приналежність до 

субкультур тощо. Разом із тим, спостерігається відсутність 

системного, цілісного бачення досліджуваного феномена як 

інтегральної характеристики життєдіяльності особистості.  

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Стиль життя 

особистості вивчався широким колом дослідників з різних сфер 

наукової думки. Наразі можна виокремити декілька підходів до 

концептуалізації цього поняття: соціологічний, який описує стиль 

життя як комплекс соціальних практик, що слугують основою 

соціальної стратифікації, символом приналежності до певної статусної 

групи (М.Вебер, Т.Веблен, П.Бурд’є, ін.); соціально-психологічний, у 

якому стиль життя визначається через вибір та/або реалізацію 

соціально усталених практик, що є індивідуальним виявом групового 

феномену (М.Собель, А.Тоффлер, Е.Гідденс, Д.Чені, І.Бестужев-Лада, 

Л.Сохань, Л.Бевзенко, Т.Титаренко, Ю.Швалб, ін.); психоаналітичний, 

що передбачає розгляд стилю життя особистості як набору 

індивідуальних компенсаторних стратегій (А.Адлер, Р.Плутчик, 

Д.Ломбарді, М.Горовіц, ін.); загальнопсихологічний, який розглядає 

стиль життя як стратегічні шляхи взаємодії особистості з фізичним та 

соціальним середовищем, що проявляються як сукупність стійких 

способів та форм організації життя (К.Абульханова-Славська, О.Лібін, 

Д.Леонтьєв, О.Малина, Л.Чміль, ін.) [4]. 

Питання внутрішньої структури стилю життя, а саме, чим є стиль 

життя, якими є його складові, а також проблема типологізації стилів 

життя відображені у роботах широкого кола дослідників. Наприклад, 

О.Малина розглядає стиль життя як складну багаторівневу цілісну 

систему стійких рис життєдіяльності, що формується на основі потреб 

та здібностей  і проявляється у процесі реалізації життєвої мети та 
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планів особистості, структурними компонентами якої є активність та 

спрямованість [2]. Дослідниця, в залежності від рівня та особливостей 

активності та типу спрямованості, виокремила десять стилів життя 

особистості підлітково-юнацького віку: пасивно-індивідуалістичний, 

ситуативно-індивідуалістичний, активно-індивідуалістичний, пасивно-

колективістичний, ситуативно-колективістичний, активно-

колективістичний, самоціннісно-праксичний пасивний, самоціннісно-

праксичний ситуативний, самоціннісно-праксичний активний [2]. У 

свою чергу, Л.Чміль визначаючи стиль життя особистості як системну 

сукупність способів сприйняття соціального світу, цілей 

індивідуального існування, вибору шляхів і способів їх досягнення та 

реалізації життєвих планів, представила такі типи стилів життя як 

«індивідуаліст», «кар’єрист», «традиційний», «обиватель» та 

«здобувач» [5]. Проте, у результаті теоретичного аналізу було 

помічено, що, здебільшого, проблема вивчення стилю життя 

особистості саме як характеристики життєдіяльності знаходила своє 

відображення у теоретичних дослідженнях, тоді як спроб типологізації 

стилю у межах цього підходу взагалі здійснено не було.  

Відтак, метою дослідження є виокремлення та опис стилів життя 

особистості як характеристики життєдіяльності на основі факторного 

аналізу.  

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих 

результатів. Теоретико-методологічний аналіз поняття «стиль життя» 

дозволив розглядати цей феномен як характеристику життєдіяльності, 

що проявляється в регулярних паттернах поведінки на різних рівнях 

цієї життєдіяльності: 1) рівень загальних взаємовідносин особистості 

зі світом; 2) рівень конструювання особистісних стратегій і тактик 

життєдіяльності; 3) рівень стильової самопрезентації особистості [3]. 

Перший рівень передбачає визначення особистістю своїх відносин зі 
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світом, своєї ролі та місця у ньому, вибудовування ставлення суб’єкта 

до навколишньої реальності та системи взаємозв’язків з оточенням. 

На цьому рівні задається загальна спрямованість діяльності особисті 

та визначається характер життєвого практикування, у той час як на 

другому рівні відбувається їх практична реалізація. Третій рівень 

передбачає існування системи виборів особистості на користь тих чи 

інших предметів одягу, побуту, тощо. Описуючи стиль життя як 

характеристику життєдіяльності особистості, продукт взаємодії 

особистості з соціальним середовищем, необхідно розглядати його як 

вияв суб’єктності та індивідуальності, який може відображати 

життєвий вибір особистості, можливість до самореалізації у певній 

соціальній якості в контексті взаємовідносин з оточенням. 

З метою дослідження структурних особливостей стилю життя як 

характеристики життєдіяльності особистості було залучено 170 

респондентів віком від 14 до 24 років (N = 170, середній вік – 16.2, 

стандартне відхилення – 1.31). Вік досліджуваних був визначений 

цілями ширшого дослідницького проекту, який полягає у вивченні 

опосередковуючих чинників впливу ціннісних орієнтацій на стиль 

життя. 

Для вивчення стилю життя на рівні загальних взаємовідносин 

особистості зі світом досліджуваним було запропоновано написати 

два есе на задані дослідником теми: «Чим є світ для мене?» та «Ким є 

Я для світу?». Перше есе було спрямоване на визначення 

особистісного ставлення до світу, природного та соціального 

оточення, а друге – на розкриття характеру відносин особистості та 

світу. Для дослідження стилю життя на рівнях конструювання 

особистісних стратегій і тактик життєдіяльності та стильової 

самопрезентації особистості було використано розроблену 

дослідником анкету, що включала наступні запитання: «Які цілі в житті 
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Ви ставите перед собою?», «Чим Ви плануєте займатися найближчі 

10 років?», «Ваш улюблений стиль одягу». Перше запитання було 

спрямоване на визначення життєвих цілей та образу бажаного 

майбутнього респондентів, тоді як друге — на визначення шляхів 

(тактик) досягнення їх задумів. Третє запитання дозволило дослідити 

преференції респондентів у одязі.  

Текстовий масив, отриманий у результаті психодіагностичних 

процедур, піддавався кількісному контент-аналізу, метою якого було 

отримання кількісної структури тексту для здійснення подальшого 

статистичного аналізу. Контент-аналіз включав такі етапи: первинний 

аналіз текстового масиву, вибір одиниці аналізу, визначення одиниці 

рахунку, визначення категорій аналізу та, безпосередньо, аналіз 

текстового масиву [7]. Тож, за одиницю аналізу було обрано ціннісне 

судження, тобто таке, що засноване на індивідуальному наборі 

цінностей особистості, та виражає її індивідуальне ставлення, 

погляди, цілі та плани. Відповідь на поставлене перед учасниками 

дослідження запитання або есе вважалося за одиницю рахунку. Під 

час первинного аналізу текстового масиву, було помічено, що 

більшість суджень респондентів за своїм змістом відповідає ціннісно-

мотиваційним блокам, визначеним Ш.Шварцем [8]. Спираючись на це, 

у якості основних категорій аналізу текстового масиву було обрано 

десять ціннісно-мотиваційних блоків Ш.Шварца («Конфморність», 

«Традиція», «Добро», «Універсалізм», «Самостійність», 

«Стимуляція», «Гедонізм», «Досягнення», «Влада», «Безпека»). 

Проте, навіть використання їх у якості категорій аналізу не змогло б 

забезпечити повного змістового охоплення досліджуваного текстового 

масиву. Тому, з метою забезпечення всебічного аналізу відповідей 

респондентів на запитання анкети було залучено додаткові категорії 

аналізу: «Навчання та кар’єра», «Саморозвиток», «Переїзд». Категорії 
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аналізу, що представляють уподобання в одязі, були сформовані 

окремо: «Кежуал», «Класичний одяг», «Одяг, що підкреслює 

жіночність/мужність», «Одяг під настрій та обставини», «Немає 

стилю/Перелік улюблених речей», «Комфортний одяг», «Брендовий 

одяг та інші стилі».  

У результаті контент-аналізу текстового масиву було виділено 

емпіричні показники стилю життя особистості на таких рівнях 

життєдіяльності як рівень загальних взаємовідносин особистості зі 

світом, рівень конструювання особистісних стратегій і тактик 

життєдіяльності, рівень стильової самопрезентації особистості.  

З метою дослідження характеру та особливостей поєднання 

визначених емпіричних показників стилю життя особистості у єдину 

характеристику був обраний метод експлораторного факторного 

аналізу (метод головних компонент, обертання факторної структури 

VARIMAX з нормалізацією Кайзера), який дозволив побачити, як 

групуються між собою показники життєвого стилю особистості, і за 

якими незалежними параметрами (факторами) вони структуруються. 

Припускалося, що віднайдені на основі факторного аналізу параметри 

структурування первинних змінних, можуть бути описані як такі, що 

характеризують життєві стилі особистості.  

Факторний аналіз емпіричних показників стилю життя особистості 

здійснювався у два етапи. Перший етап являв собою факторний 

аналіз показників стилю життя особистості на рівнях загальних 

взаємовідносин особистості зі світом та конструювання особистісних 

стратегій і тактик життєдіяльності, представлених у метричній шкалі, 

без урахування номінальних змінних, що представляють рівень 

стильової самопрезентації особистості. Другий етап передбачав 

аналіз повного набору змінних, що описують емпіричні показники 

стилю життя особистості. Факторний аналіз змінних, представлених у 
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метричній та номінальній шкалах, є допустимим, проте варто 

враховувати можливість виникнення похибки у факторній структурі [1; 

6], тому, перш ніж прийняти результати факторного аналізу, отримані 

під час другої процедури, було здійснено порівняльний аналіз 

отриманих результатів під час першої та другої процедур з метою 

оцінки розбіжностей між отриманими результатами. У результаті 

першої процедури експлораторного факторного аналізу виокремлено 

11 факторів (52.42% дисперсії), тоді як під час другої ─ 12 факторів 

(51.76% дисперсії).  

Здійснивши порівняльний аналіз отриманих факторів під час 

першої та другої процедури факторного аналізу, було визначено, що 

під час другого обертання було утворено більшу кількість факторів. Це 

здається правомірним за збільшення кількості змінних, що підлягали 

аналізу. Окрім того, було встановлено, що дев’ять факторів, 

виокремлених під час першої процедури факторного аналізу, мали 

подібні відповідники серед факторів, визначених під час другої 

процедури обертання, тоді як три інші фактори, що включали змінні 

номінального типу, точних відповідників не мали (F2.5, F2.7, F2.8). 

Наприклад, фактор F2.8, який не мав відповідника серед факторів, 

отриманих під час першої процедури обертання, увібрав у себе лише 

деякі змінні, які представляють стиль життя на рівні стильової 

самопрезентації («Кежуал», «Класичний одяг», «Одяг, що підкреслює 

жіночність/мужність»). Відповідно до одержаних результатів, можемо 

стверджувати, що результати за другою процедурою факторного 

аналізу несуттєво, проте відрізняються від результатів, отриманих під 

час першої процедури обертання. З огляду на те, що другий етап 

статистичного дослідження передбачав аналіз повного набору 

змінних, було прийнято рішення прийняти отримані результати як 

основні для подальшої інтерпретації.   
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Під час інтерпретації факторів було помічено, що структура майже 

кожного фактору, утвореного під час факторного аналізу повного 

набору змінних, за своїм змістовим навантаженням є подібною до 

матриці ціннісно-мотиваційних типів, представленої Ш.Шварцем 

(Рисунок 1).  

Наприклад, фактор «Традиційно-Безпековий» (F2.1) містить змінні 

зі змістовим навантаженням цінностей Традиція та Безпека, що є 

конґруентними за своїм змістом, та розташовані на мотиваційному 

континуумі поряд. Фактор «Гедоністично-Стимуляційний» (F2.2) 

містить змінні зі змістовим навантаженням цінностей Стимуляція та 

Гедонізм, що розташовані поруч на мотиваційному континуумі. 

Подібну тенденцію можна відстежити і для фактора «Безпеково-

Владовий» (F2.4), який містить змінні зі змістовим навантаженням 

цінностей Влада та Безпека, які, відповідно до ціннісно-мотиваційного 

континууму, розташовані поряд. До фактора «Універсалістично-

Доброзичливий» (F2.5) входять змінні, що відповідають змістовому 

навантаженню цінностей Добро та Універсалізм, що є сусідніми на 

ціннісно-мотиваційному континуумі Ш.Шварца та є конґруентними за 

своїм змістовим навантаженням. У свою чергу, фактор 

«Самостійнісно-Гедоністичний» (F2.6) включає змінні, що за змістом є 

конґруентними та відповідають цінностям Самостійність, Гедонізм. 

Фактор «Традиційний» (F2.7) має основний фактор зі змістовим 

навантаженням цінності Традиція та додатковий зі змістовим 

навантаженням цінності Добро, що, знову ж, є конґруентними 

відповідно до мотиваційного континууму Ш.Шварца. Фактор 

«Самостійнісно-Досягненнєвий» (F2.10) містить змінні зі змістовим 

навантаженням цінностей Самостійність та Досягнення, що є 

віддаленими на континуумі, однак не є конфліктуючими. Фактор 

«Досягненнєво-Самостійнісний» (F2.3) містить змінні зі змістовим 
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навантаженням цінностей Досягнення та Добро, що, відповідно до 

континууму, є повністю протилежними та конфліктуючими, що і 

підтверджується різницею у знаках коефіцієнтів кореляції цих змінних. 

Варто зазначити, що було визначено фактори, структура яких з точки 

зору змістового навантаження змінних, що їх сформували, частково 

не відповідає структурі ціннісно-мотиваційного континууму Ш.Шварца 

(«Владно-Універсалістичний» (F2.9), «Стимуляційно-Гедоністичний» 

(F2.11), «Досягненнєвий» (F2.12)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1. Ціннісно-мотиваційний континуум Ш.Шварца 

 

З огляду на вищезазначене, було зроблено висновок, що 

виокремлені фактори за своїм змістом відтворюють ціннісно-

мотиваційну структуру Ш.Шварца. Це дало можливість стверджувати, 

що ціннісні орієнтації особистості можуть відігравати значущу роль у 

структуруванні стилів життя як характеристики життєдіяльності.  
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Важливо, що майже до кожного з факторів входять змінні, що 

представляють емпіричні показники стилю життя на різних рівнях 

життєдіяльності особистості, що забезпечує можливість їх детальної 

інтерпретації. З урахуванням того, що факторний аналіз 

використовувався з метою дослідження структурних особливостей 

стилю життя особистості як характеристики життєдіяльності, а також 

віднаходження інтегральних характеристик, що визначають 

особливості організації цієї життєдіяльності, усі виокремлені фактори, 

за винятком восьмого (F2.8), зважаючи на змістове навантаження 

змінних, що входять до їх структури, було проінтерпретовано як стилі 

життя особистості. Нижче представлено їх короткий опис.  

Стиль життя «Традиційно-Безпековий» передбачає слідування 

звичаям, віруванням, традиціям, певним нормам поведінки, 

прийнятим оточенням, забезпечення безпеки та стабільності 

взаємовідносин.  

Стиль життя «Гедоністично-Стимуляційний» відбиває 

прагнення до новизни, отримання вражень, задоволення та насолоди 

життям. 

Стиль життя «Досягненнєво-Самостійнісний» характеризується 

орієнтацією на успіх та схвалення оточенням через досягнення 

високих результатів у сфері діяльності, розвиток професійних 

компетенцій. 

Стиль життя «Безпеково-Владний» відбиває прагнення 

особистості до набуття безпечного середовища існування, вагомого 

соціального статусу та матеріального благополуччя. 

Стиль життя «Універсалістично-Доброзичливий» відображає 

орієнтацію на забезпечення суспільного та індивідуального блага, 

захист благополуччя найближчого оточення, природи та світу. 
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Стиль життя «Самостійнісно-Гедоністичний» проявляється як 

орієнтація на самостійність думки, слова та дії, самостійності 

життєвого вибору, прагнення до відкриттів, дослідницької активності, 

творчої та активної діяльності, спрямованої на отримання насолоди 

від життя, своєї діяльності. 

Стиль життя «Традиційний» характеризується спрямуванням на 

найближче оточення та забезпечення його добробуту. 

Стиль життя «Владно-Універсалістичний» проявляється як 

орієнтація на діяльність, спрямовану на благо суспільства та 

досягнення соціального статусу, престижу, контролю та домінування 

над оточенням та ресурсами. 

Стиль життя «Самостійнісно-Досягненнєвий» характеризується 

прагненням до самозвеличення та відкритості змінам, для якого 

характерна орієнтація на пізнання себе та світу, досягнення 

особистісного успіху, за яким слідує бажання бути прийнятим 

соціумом. 

Стиль життя «Стимуляційно-Гедоністичний» характеризується 

орієнтацією на отримання нового соціального досвіду, вражень та 

переживань. 

Стиль життя «Досягненнєвий» відображає прагнення до 

збереження безпеки та орієнтацію на отримання задоволення у різних 

сферах життя.  

Представлений короткий опис стилів життя як характеристики 

життєдіяльності є узагальненим та передбачає їх індивідуальний вияв 

кожною окремою особистістю.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. За 

результатами проведеної роботи можемо зробити наступні висновки:  

1. Стиль життя особистості може бути визначено як 

характеристику життєдіяльності, що проявляється в регулярних 
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паттернах поведінки на різних рівнях цієї життєдіяльності: 1) рівень 

загальних взаємовідносин особистості зі світом; 2) рівень 

конструювання особистісних стратегій і тактик життєдіяльності; 3) 

рівень стильової самопрезентації особистості. 

2. У результаті факторного аналізу емпіричних показників стилю 

життя особистості як характеристики життєдіяльності було визначено 

фактори, що характеризують стилі життя та представлено їх опис: 

«Традиційно-Безпековий», «Гедоністично-Стимуляційний», 

«Досягненнєво-Самостійнісний», «Безпеково-Владний», 

«Універсалістично-Доброзичливий», «Самостійнісно-Гедоністичний», 

«Традиційний», «Владно-Універсалістичний», «Самостійнісно-

Досягненнєвий», «Стимуляційно-Гедоністичний», «Досягненнєвий».  

3. Продемонстровано, що майже до кожного з факторів входять 

змінні, що характеризують емпіричні показники стилю життя на різних 

рівнях життєдіяльності особистості та несуть однакове або подібне 

змістове навантаження, що дозволяє розглядати визначені фактори 

як такі, що описують стилі життя. 

4. Визначено, що структура виокремлених факторів за своїм 

змістовим навантаженням є подібною до матриці ціннісно-

мотиваційних типів Ш.Шварца. Особливості групування змінних, що 

мають однакове або подібне змістове навантаження, що відповідає за 

своїм змістом ціннісно-мотиваційним типам Ш.Шварца доводить 

структурувальну роль ціннісних орієнтацій у формуванні життєвих 

стилів.  

Здійснене дослідження не претендує на повне розкриття 

проблеми, але воно може бути поштовхом до подальших 

психологічних розробок у цьому напрямі. Перспективу подальших 

розвідок вбачаємо в більш глибокому аналізі ролі ціннісних орієнтацій 

як структурувальних компонентів стилю життя особистості.  



      

 

173 
 

Список використаних джерел: 
1. Иберла, К. (1980). Факторный анализ. Москва: Статистика. 
2. Малина, О.Г. (2013). Аналіз типів життєвих стилів і рівнів їхнього 

розвитку в підлітковому віці. Наукові студії з соціальної та політичної 
психології 32, 38-46.   

3. Місенг, Д.В. (2018). Стиль життя особистості: операціоналізація поняття. 
Актуальні проблеми психології 11, 158-176.  

4. Місенг, Д.В. (2016). Стиль життя особистості: основні наукові підходи 
і концептуалізація поняття. Наукові студії із соціальної та політичної 
психології 38, 30-40.  

5. Чміль, Л.Б.  (2010). Психологічні особливості стилю життя 
студентської молоді. (Автореф. дис.канд.психол.наук: 19.00.01), Харків. 20 с. 

6. Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J. and Anderson, R.E., “Multivariate 
data analysis: A global perspective”, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 2010. 

7. Prasad, B. D. (2008). Content analysis: A method in social science 
research. Research Methods for Social Work (DK Lal Das, and V. Bhaskaran, 
Eds.). New Delhi: Rawat, 173-193 

8. Schwartz, S. (1992). Universals in the Content and Structure of Values: 
Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. Advances in 
Experimental Social Psychology, 25, 1-65. doi:10.1016/s0065-2601(08)60281-6. 

 
References: 

1. Iberla, L. (1980). Faktornyi analiz [Factor Analysis]. Moskva: Statistika, 
398 p. [in Russian]. 

2. Malyna O.H.  (2013). Analiz typiv zhyttievyh styliv i rivniv yihnioho 
rozvytku v pidlitovomy vitsi [The analysis of lifestyle types and levels of their 
development in adolesence]. Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykholohii 
32 (35), 38-46 [in Ukrainian].  

3. Miseng, D.V. (2018). Styl zhyttia osobystosti: operatsionalizatsia 
poniattia [Individual’s lifestyle: operationalizing a concept]. Aktualni problemy 
psykholohii 11(18), 158- 176 [in Ukrainian]. 

4. Miseng, D.V. (2016). Styl zhyttia osobystosti: osnovni naukovi pidhody i 
kontseptualizatsiia poniattia [Individual’s lifestyle: main scientific approaches and 
conceptualization of the notion]. Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi 
psykholohii 38 (41), 30-40 [in Ukrainian].  



      

 

174 
 

5. Chmil, L.B. (2010). Psykholohichni osoblyvosti styliu zhyttia studentskoi 
molodi [Psychological pecualiarities of lifestyle of students] (Avtoref. dys. … kand. 
psykhol. nauk: 19.00.01). Kharkiv, 20 р. [in Ukrainian].  

6. Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J. and Anderson, R.E., “Multivariate 
data analysis: A global perspective”, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 2010. 

7. Prasad, B. D. (2008). Content analysis: A method in social science 
research. Research Methods for Social Work (DK Lal Das, and V. Bhaskaran, 
Eds.). New Delhi: Rawat, 173-193 

8. Schwartz, S. (1992). Universals in the Content and Structure of Values: 
Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. Advances in 
Experimental Social Psychology, 25, 1-65. doi:10.1016/s0065-2601(08)60281-6. 

 
Miseng, D.V. Identification and Characterization of Individual Lifestyles 

using Factor Analysis. The article presents the attempt to present the typology 
of individual lifestyles within the framework of general psychology approach. 
Lifestyle is considered as the characteristics of life activity that manifests itself in 
regular behavioral patterns at such levels of life activity as general interaction of 
an individual with the world, life strategies and tactics, and individual self-
representation. Lifestyle is defined as a characteristics of life activity, as a product 
of interaction of an individual with the social environment, which should be 
considered as the expression of subjectivity and individuality, reflecting the life 
choices of an individual, the possibility for self-realization in a certain social 
quality in the context of relationships with the environment.  

The method of factor analysis was applied to identify the factor structure of 
individual lifestyle as a characteristics of life activity, as the result of which eleven 
factors that describe the lifestyle were yielded and characterized. At the same 
time, the descriptions of lifestyles that are provided are generalized, providing an 
individual expression of each of them in the life activity of individuals. It is 
important that each factor includes variables that represent empirical indicators of 
lifestyles at different levels of life activity and carry the same or similar meaning 
load. The structural similarity of the identified factors with S. Schwartz’ value 
matrix is evidenced. The structural role of value orientations in the organization of 
personal life practices at three levels of life is proven. 

Key words: individual lifestyle, life activity, value orientations, life strategies, 
life tactics, style of self-presentation. 
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УДК 159.95 

Мозговий В. І. 

 

ВИВЧЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЇХ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ПОРУШЕННЯ 

РОДИННИХ ЗВ'ЯЗКІВ. 

 

Мозговий В.І. Вивчення девіантної поведінки у 
військовослужбовців через призму їх гендерної ідентичності та 
порушення родинних зв’язків.У статті досліджено військовослужбовців 
схильних до девіантної (делінквентної та адиктивної) поведінки в 
контексті можливого порушення їх статеворольового статусу та 
родинних зв'язків. Виявлено, що у військовослужбовців з неповних сімей 
схильність до проявів делінквентної поведінки вище у два рази ніж у 
повних сім’ях. Серед військовослужбовців з недиференційованою гендерною 
ідентичністю виявлено найбільший відсоток делінквентів і одночасно 
найменший серед тих, хто схильний до адиктивної поведінки. Визначено 
спільні тенденції та характерні відмінності кожної із дослідницьких груп. 
Зазначено подальший фокус роботи психолога частини з даними 
категоріями осіб. Фокус заходів психологічного супроводу повинен бути 
спрямований на ґендерну соціалізацію цих юнаків та вибудови адекватних 
стосунків з командирами та  співслужбовцями. 
Ключові слова: девіантна поведінка, делінквентна поведінка, адиктивна 
поведінка, гендерна ідентичність, військовослужбовець. 
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нарушений в семейных отношениях. 


