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здобувач кафедри практичної психології та соціальної роботи 

Східноукраїнського національного університету ім.  В. Даля, м. Сєвєродонецьк. 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ІНФІКОВАНИХ ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ 

 

У статті розкрито соціально-психологічні особливості інфікованих осіб зрілого віку. 

Наголошується, що система соціально-психологічних характеристик інфікованих осіб 

зрілого віку в структурі їх адаптаційного потенціалу визначає можливість успішного 

подолання складних життєвих ситуацій та кризових станів, включаючи інфекційні 

вірусні захворювання. Емпіричне вивчення цієї системи на прикладі інфікованих осіб 

зрілого віку показало, що вона включає оптимістичний, позитивний емоційний стан, 

активну життєву позицію, позитивне ставлення до себе, усвідомлення цінності та 

значущості здоровʼя, конструктивний та реалістичний підхід до власного здоровʼя, 

чіткий образ майбутнього та позитивне ставлення до нього, а також готовність 

використовувати соціально-психологічну підтримку як провідний соціальний ресурс. 

Ключові слова: особистість, зрілий вік, інфекційні вірусні захворювання, 

соціально-психологічні особливості інфікованих осіб зрілого віку, соціально-

психологічна підтримка інфікованих осіб зрілого віку. 

 

Постановка проблеми. Одним зі складних і найбільш значущих 

викликів сучасного світу є інфекційні захворювання, які завдають 

нещадних ударів по здоров‘ю і життю людини, вимагають проведення 

екстрених медичних заходів та надання соціально-психологічної 

підтримки [1-3]. Саме тому серед першочергових завдань вчених є 

розробка ефективних засобів протидії не тільки інфекційному 

захворюванню, але й соціальним та психологічним наслідкам, які 

виникають внаслідок ураження вірусом таргетних систем організму та 

негативно позначаються на психологічному стані людини [4-8]. Особливої 

уваги у цьому контексті потребують інфіковані особи зрілого віку, як 

найбільш працездатна частина населення. При цьому цілісний та 

системний погляд на питання соціально-психологічної підтримки 

інфікованих осіб зрілого віку залишається поза увагою дослідників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Можна констатувати, що 

проблема соціально-психологічної підтримки інфікованих осіб зрілого віку 

розроблена недостатньо і в теоретико-методологічному, і у практично-

впроваджувальному аспектах. Дослідження за цією проблематикою майже 

виключно були повʼязані з медичними та медико-психологічними 

аспектами щодо ефективності комбінації медикаментозної терапії та 

психотерапії інфікованих осіб (Н. Жигаренко, С. Казакова, Н. Марута, 

О. Межиковський, М. Овчаренко, І. Савицький та ін.).  
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Аналіз теоретичних джерел показав, що одним із ефективних засобів 

покращення якості життя осіб зрілого віку визнається соціальна підтримка, яка 

розглядається дослідниками з позиції різних наукових підходів: соціально-

психологічного (Н. Завацька, P. Куліченко, Н. Міщенко, Л. Оліференко, Л. 

Спицька та ін); просторового (Т. Піддубна та ін.); середовищного (Б. Вульфов, 

І. Гоян, Г. Шек та ін.); синергетичного (Ю. Бохонкова, Є. Гейко та ін.); 

стратегіального (С. Гарькавець, В. Турбан та ін). 

Мета статті – розкрити соціально-психологічні особливості 

інфікованих осіб зрілого віку.  

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. 
Вибірку склали 120 респондентів. Серед обстежених було 45 жінок (37,5%) 

та 75 чоловіків (62,5%) у віці від 38 до 52 років з інфекційними вірусними 

захворюваннями, які ввійшли до експериментальних груп І-ІІІ за тяжкістю 

перебігу захворювання (від легкого ступеня у І групі до важкого у ІІІ 

групі).  

В якості методів емпіричного дослідження були використані: 

методика визначення домінуючого стану (Л. Куліков), опитувальник 

способів копінгу (Ways of Coping Questionnaire) (Р. Лазарус), 

універсальний трифакторний семантичний диференціал (Ч. Осгуд), 

опитувальник «Рівень розвитку субʼєктності особистості» (М. Щукіна),  

шкала безнадійності (А. Бек), методика вивчення часової перспективи (Ф. 

Зімбардо), методика «Лінія життя». 

Зʼясовано, що для інфікованих характерним є те, що у своїй моделі 

поведінки вони відтворювали стратегію та стереотипи, засвоєні раніше, і 

не прагнули їх змінювати, навіть якщо вони є неефективними. 

Досліджувані демонстрували, скоріше, пасивне ставлення до життєвої 

ситуації; у оцінці багатьох життєвих подій переважає песимістична 

позиція. Отримані результати не виявили своєрідності у домінуючому 

психічному стані, не можна було говорити й про існування провідної 

копінг-стратегії в обстежених. 

Проведений аналіз виявив, що відмінності у середніх значеннях між               

І ЕГ та ІІ ЕГ, ІІ ЕГ та ІІІ ЕГ незначні, і вони не мають великої цінності для 

даного дослідження. Загалом, середні значення у ІІ ЕГ займають проміжне 

положення між І ЕГ та ІІІ ЕГ. У звʼязку з цим, основна увага була 

приділена порівнянню I ЕГ та III ЕГ, які відображають максимальні 

відмінності у тяжкості та перебігу інфекційного захворювання. 

Порівняння середньогрупових показників виявило достовірні 

відмінності між даними I ЕГ і III ЕГ щодо існуючої життєвої ситуації, 

негативного забарвлення очікувань відносно майбутнього та копінг-

стратегією «пошук соціальної підтримки». При цьому досліджувані I ЕГ 

виявилися  більш орієнтованими на пошук інформаційної, дієвої та 

емоційної підтримки. 

Якісний аналіз профілів респондентів за методикою семантичного 

диференціалу свідчить, що для досліджуваних III ЕГ притаманне значне 

зниження самооцінки, незадоволеність собою, стан загального 
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психологічного неблагополуччя, про що свідчить значний розкид даних за 

факторами «Оцінка», «Сила», «Активність» між шкалами «яким я бачу 

себе зараз» і «яким мені хотілося б бути», чого не спостерігається у 

респондентів  I ЕГ (р<0,05). Вони також схильні бачити себе гірше у 

порівнянні з тими, якими були до інфікування, тим самим демонструючи 

певну спрямованість у минуле, відсутність віри у своє майбутнє 

(впевненість, що «все краще було в минулому, до моменту інфікування»). 

Зовсім інша картина за результатами діагностики респондентів I ЕГ. Вони 

оцінюють себе значно краще, що свідчить про спрямованість на 

сьогодення і майбутнє, з відсутністю фіксації на негативному минулому. 

Порівняння характеристик домінуючого психоемоційного стану при 

розподілі вибірки у гендерному вимірі показало, що у чоловіків достовірно 

нижчі, ніж у жінок, середні показники за параметрами «Бадьорість», 

«Спокій», «Стійкість емоційного тону», «Задоволеність життям в цілому», 

«Позитивний образ себе» (р<0,05). Таким чином, у чоловіків здебільшого 

переважав негативний емоційний фон, знижений настрій. Їм була більш 

властива розчарованість життям; смисл майбутнього вбачався недостатньо 

ясно. Вони були схильні відчувати більше занепокоєння у широкому колі 

життєвих ситуацій. Характерним для них виявлялося очікування подій з 

несприятливим результатом. Емоційна стійкість і задоволеність життям 

загалом були нижчими, ніж у жінок (р<0,05). 

Встановлено, що досліджувані жінки достовірно були більш 

критично налаштовані до того, що відбувається, зокрема до себе, свого 

здоровʼя. Поняття «Здоровʼя» за факторами семантичного диференціалу 

виявило негативні значення, що відображає незадоволеність власним 

станом здоровʼя, яке сприймається як слабке та вразливе. Великий розрив 

між уявленням про «Я-реальне» і «Я-ідеальне» показує наскільки 

дискомфортним виявляється сприйняття себе. У чоловіків яскраво 

виражено зниження вольового потенціалу, вони фіксовані на соціально-

психологічних особливостях, власної спроможності. 

Для дослідження значущих параметрів системи відносин 

використано аналіз кореляційних звʼязків за факторами «Оцінка», «Сила», 

«Активність» методики семантичного диференціалу. Встановлено, що 

респонденти І ЕГ оцінювали себе як здатних до успішного подолання 

труднощів на своєму життєвому шляху. На емоційно-оціночному рівні 

«ідеал Я» також повʼязувався з активною життєвою позицією, любовʼю та 

довірчими стосунками зі значущими іншими. 

У ІІІ ЕГ ставлення до власної особистості залежало від оцінки 

оточуючих самої хвороби. Принципово важливим виявлялося визнання себе 

фаталістами, відчуття неможливості щось змінити на краще у своєму житті. 

Взаємозвʼязок образу «Я-реального» у досліджуваних І ЕГ з образом 

тіла та здоровʼям свідчив про значущість цих понять та взаємозвʼязок сили 

«Я» зі станом здоровʼя та фізичними характеристиками. Важливим 

виявилося розуміння, що майбутнє залежить від стану здоровʼя зараз. 
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Для респондентів ІІІ ЕГ притаманне ухвалення пасивної позиції з 

перекладення відповідальності за те, що відбувається на своє тілесне «Я» 

та здоровʼя, а також в очікуванні, що активну життєву позицію має 

займати інша людина, яка, ймовірно, і має «вести» інфікованого, а він своє 

майбутнє протиставляє можливості бути таким. 

Адаптаційний потенціал досліджуваних виявився взаємоповʼязаним 

зі ставленням до себе, власним здоровʼям, майбутнім, а також 

субʼєктивною оцінкою протяжності часової перспективи, почуттям 

безнадійності, емоційним фоном, ставленням до життєвої ситуації, 

використанням таких копінг-стратегій, як «дистанціювання», «пошук 

соціальної підтримки». Так, у респондентів ІІІ групи спостерігалася зміна 

самооцінки у бік неприйняття себе, відсутність впевненості у собі, 

залежність та слабкість власного здоровʼя; переважав негативний 

емоційний фон, пасивне, песимістичне ставлення до життєвої ситуації. 

Негативне ставлення до майбутнього та субʼєктивна перспектива 

майбутнього виявилася коротшою, ніж у досліджуваних І ЕГ. 

Використання такого копінгу, як уявне усунення, зменшення значущості 

стресових подій, було характерне для респондентів ІІІ групи. Тоді як 

інфіковані І ЕГ найчастіше використовували соціальну підтримку у 

вигляді додаткового соціального ресурсу. 

Для визначення того, які параметри впливають на рівень 

адаптаційного потенціалу респондентів, було використано множинний 

регресійний аналіз. У процесі такого аналізу встановлено, що з усіх 

предикторів до рівняння регресії входять: пошук соціальної підтримки, 

оцінка власного тіла, субʼєктивна оцінка тривалості часової перспективи, 

справжнє фаталістичне, «якою мені бачиться хвороба» за фактором 

«Сила», автономність. Отриманий коефіцієнт множинної кореляції 

показав, що 87,4% змінної дисперсії «Рівень адаптаційного потенціалу 

(АП)» визначається сукупним впливом представлених параметрів. 

Рівняння регресії для множинного аналізу має такий вигляд:                          

АП прогноз = 46,502 + 127,336 (пошук соціальної підтримки) + 4,129 

(оцінка власного тіла) - 11,572 (субʼєктивна оцінка тривалості часової 

перспективи) - 8,661 («якою мені бачиться хвороба» за фактором «Сила») 

+ 4,012 (автономність). 

Стандартні коефіцієнти регресії b, що відображають відносний 

ступінь впливу кожного з предикторів, мають такі значення: 

b1=0,868, b2=0,402, b3=-0,478, b4=-0,512, b5=0,341, b6=0,197. 

Таким чином, тривала життєва перспектива, зменшення фатальності, 

незалежність та автономність, здатність самостійно приймати рішення та 

нести за них відповідальність, позитивне ставлення до себе, а також 

можливість використовувати соціальний ресурс, сприятливо позначається 

на стані досліджуваних та веде до підвищення рівня адаптаційного 

потенціалу.  

Слід зазначити, що у респондентів ІІІ ЕГ спостерігалася зміна 

самооцінки у бік неприйняття себе, свого тіла, відсутність впевненості у 



 

521 

собі. Ставлення до себе формувалося на основі актуального стану, що 

призводило до неадекватної оцінки себе, яка була нестабільною, 

поверховою і не ґрунтувалася на змістовних показниках, реальних якостях 

особистості. 

Досліджувані І ЕГ демонстрували позитивне ставлення до себе, 

прийняття себе як особистість, задоволеність собою, впевненість у собі, 

нефрустрованість, наполегливість, домінантність, енергійність, активність. У 

цій групі характеристики людини, що успішно долає труднощі життя, 

збігаються з власними якостями, характеристиками субʼєктності, та 

протиставляються образу фаталіста. Ці характеристики відображають 

потенціал діяльнісної особистості, яка використовує адаптивні копінг-статегії. 

Для досліджуваних III ЕГ характерною була відсутність орієнтації на 

образ людини, яка успішно долає труднощі життя; цей образ не був 

значущим, відсутньою була й критичність до нього. При цьому на 

змістовному рівні було притаманне відчуття сутності фаталіста. 

У проведеному дослідженні також були отримані відмінності в 

оцінці субʼєктивної картини часу між респондентами І ЕГ та ІІІ ЕГ. Так, у 

досліджуваних із І ЕГ картина минулого було сформованою досить чітко: 

минуле визначається як неправильний, ризикований спосіб життя. 

Сьогодення має інше значення і протиставляється минулому, а майбутнє 

безпосередньо повʼязане з розвитком показників субʼєктності та має більш 

тривалу субʼєктивну перспективу, порівняно з респондентами III ЕГ. 

 У ІІІ ЕГ отриманий кореляційний звʼязок між «Я-ідеальне» та «Я до 

хвороби» демонструє звернення цих респондентів до минулого (до 

моменту інфікування) та песимістичного ставлення до теперішнього 

життя, де, як їм здається, немає нічого позитивного. Погіршення стану у 

цій групі повʼязане з негативним настроєм щодо власного майбутнього, а 

субʼєктивна перспектива майбутнього коротша, ніж у респондентів І ЕГ. 

Отримані дані були враховані при побудові системи соціально-

психологічної підтримки інфікованих осіб зрілого віку. 

Висновки. Система соціально-психологічних характеристик 

інфікованих осіб зрілого віку в структурі їх адаптаційного потенціалу 

визначає можливість успішного подолання складних життєвих ситуацій та 

кризових станів, включаючи інфекційні вірусні захворювання. Емпіричне 

вивчення цієї системи на прикладі інфікованих осіб зрілого віку показало, 

що вона включає оптимістичний, позитивний емоційний стан, активну 

життєву позицію, позитивне ставлення до себе, усвідомлення цінності та 

значущості здоровʼя, конструктивний та реалістичний підхід до власного 

здоровʼя, чіткий образ майбутнього та позитивне ставлення до нього, а 

також готовність використовувати соціально-психологічну підтримку як 

провідний соціальний ресурс. 
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Frеnkel S. 

Socio-psychological characteristics of infected adults 

The article reveals the socio-psychological features of infected adults. It is emphasized that 

the system of socio-psychological characteristics of infected adults in the structure of their 

adaptation potential determines the possibility of successfully overcoming difficult life situations 

and crisis situations, including infectious viral diseases. An empirical study of this system on the 

example of infected adults showed that it includes an optimistic, positive emotional state, an 

active life attitude, a positive attitude towards oneself, awareness of the value and importance of 

health, a constructive and realistic approach to one's own health, a clear image of the future and a 

positive attitude to it, as well as readiness to use socio-psychological support as a leading social 

resource. 

Keywords: personality, mature age, infectious viral diseases, socio-psychological features 

of infected adults, socio-psychological support of infected adults 

 


