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ЗДОРОВ’Я 

стан такого благополуччя, що уможливлює 
продуктивність життя особи (ВООЗ, 2014) 



Рівні та критерії здоров’я (Сокольська, 2008) 

• Особистістісне здоров’я  

 

Критерій –  суб’єктивне 
благополуччя  

• Індивідуальне здоров’я –  

 

Критерій – потреба 
«служіння», що зумовлює 
спрямованість людини 

 



Проблема критерію  

особистіного і індивідуального здоров’я  

 

• Зміна наукової парадигми буття особистості 

• Ситуація невизначеності 

 

• Здатність особистості ефективно долати 
невизначеність завдяки рефлексії і 
саморозумінню, створюючи продуктивні 
соціальні взаємини є мудрістю (Bangen at al., 2013) 



МУДРІСТЬ 
• здатність до розрізнення 

добра і зла (Сократ) 

• здатність до проникнення у 
суть речей і розуміння, як їх 

змінити (Чепелева та ін., 
2013) 

• експертна система знань 

(Чепелева та ін., 2013) 

• набувається у 

саморозвитку (Smulson et 
al., 2013) 

• об’єктивує істину через 
генеративні ресурси 
мовної свідомості 

(Лісовський, 2016) 

• може мати етичний та 
компетентнісний кшталт 

(Чепелева та ін., 2013) 



Гіпотези дослідження 

• Теоретичне припущення: функціональий 
вияв мудрості – здатність людини 
збалансовувати власні головні онтологічні 
сили  

• Емпіричне припущення: 
(пере)позиціонування онтологічних сил 
відносно мудрості забезпечують психологічні 
ресурси  



• Психологічні ресурси –  екзистенціально-
когнітивні коди інтерпретації людиною 
значущості події (Штепа, 2019) 

 

• Онтологічні сили людини (властиві їй 
природні тенденції, що мають соціальне 
заломлення): насилля, відстоювання 
власного Я, агресивність, сила жити, 
самоствердження (Мей, 2001) 



Група досліджуваних та методики 

дослідження 
• Досліджувані: 75 осіб віком 18-73 років (М=36,0) 

(з них 6% жінок, 37% чоловіків) (студенти 
гуманітарних факультетів, лікарі, правники, 
працюючі пенсіонери) 
 

• Психодіагностичні методики: опитувальник 
чеснот і «сил характеру» М. Селігмана і К. 
Петерсона (2004), методика багатоаспектної 
квантифікації  міжособистісних взаємин Т. Лірі 
(за А. Реаном , 2006), опитувальник 
психологічної ресурсності (Штепа, 2018) 



Рис.1. Результати багатофакторного 

аналізу щодо мудрості як експертної 

системи знань 
 



Емпіричні дескриптори онтологічних сил 

Онтологічні сили (Мей, 2001) 
Емпіричні дескриптори  (опитувальник 
Лірі; адаптивний рівень) 

насилля 

відстоювання власного Я 

агресивність 

сила жити 

самоствердження 

 

• лідерство (авторитарність (1-й октан))  

• суперництво (егоїзм (2-й октан)) 

• наполегливість (агресивність (3-й 
октан)) 

• співпраця (дружелюбність (7-й октан)) 

•  допомога (альтруїстичність (8-й октан)) 



Рис.2. Співвідношення головних 

онтологічних сил людини у осіб з 

різним рівнем мудрості (бали) 



Рис. 3. Результати кластерного аналізу 

методом дендрограми щодо показників-

сполучників мудрості і психологічних 

ресурсів  



Рис. 4. Результати кластерного аналізу 

методом дендрограми щодо показників-

сполучників мудрості і психологічних ресурсів  



Таблиця 1. Результати багатофакторного 

аналізу системи співвідношень онтосил і 

психологічних ресурсів осіб з різним рівнем 

мудрості 



Рис. 5. Ресурсно зумовлене співвідношення онтосил людини  (на 

онові даних багатофакторного аналізу методом головних 

компонент) 



Висновки: 

• Мудрість  уточнено як експертну систему знань 
людини, що характеризується ресурсно 
зумовленою послідовністю актуалізації її 
етичного і компетентнісного фільтрів.  

• Головними психологічними ресурсами, що 
зумовлюють послідовність актуалізації 
фільтрів мудрості – етичного і 
компетентнісного – є такі: впевненість у собі, 
віра у добро, прагнення мудрості.  

• Уміння оновлювати власні ресурси є 
визначальним для актуалізації мудрості як 
експертної системи. 


