
Доповідь аспірантки Кашлюк Ю.І. на тему «Переживання щастя як виявлення 

прагнення особистості до відчуття психологічного благополуччя». 

Вивчення проблеми благополуччя особистості традиційно пов’язують з іменами 

дослідників Н. Бредберн, К. Ріфф та ін., котрі вкладали у розуміння даного феномену 

поняття щастя та задоволеності життям. Багато інших дослідників, навпаки, ототожнюють 

поняття “щастя” та “психологічне благополуччя”. Так, М. Аргайл зазначає, що багато 

людей добре розуміють, що таке щастя, та мають чітке уявлення про його зв’язок з 

позитивними емоціями та задоволенням життям. 

У широкому сенсі щастя – це емоційний стан (емоція), за якого людина відчуває 

внутрішню задоволеність умовами свого існування, повноту й осмисленість життя і 

здійснення свого призначення; усвідомлення позитивності контексту власного існування. 

Загалом, психологічне визначення досліджуваного феномену пов’язане з 

розумінням його як відчуття повноти буття, радості та задоволеності життям, що лежать в 

основі оптимального, здорового й ефективного функціонування особистості. Синонімами 

терміну “щастя” є: велика радість чи задоволення, благополуччя, благодать, блаженство, 

задоволеність життям, насолода, вдача. 

Дані феномени ототожнюються та сприймаються синонімічно, завжди фігурують 

серед найважливіших, вимріяних і водночас майже не досяжних. 

Проблема відчуття особистістю щастя веде свій початок ще від Аристотеля, згідно 

з якою стан щастя-блаженства як вищої досконалості передбачає прагнення людини 

відповідати своєму призначенню чи “справжньому Я”, що набувається шляхом розвитку 

всіх потенцій. 

Позитивна психологія зі свого зародження наприкінці минулого століття поставила 

за мету вивчити шляхи і можливості досягнення людиною хорошого та гідного життя, 

процвітання 

(М. Аргайл, Е. Дінер, Д. Майерс, М. Селігман, М. Чиксентмихалі та ін.). Головним у 

позитивній психології було питання операціоналізації та вимірювання щастя. Після 

тривалих дискусій за умовну міру щастя було прийнято характеристику “суб’єктивного 

благополуччя” та “психологічного благополуччя” пов’язану із задоволеністю життям і 

позитивними емоціями. Для вимірювання щастя були створені Шкала задоволеності 

життям Дінера, Шкала щастя Фордіса, Афективний баланс Брендберна й ін. Емпіричні 

дослідження підтверджують взаємозв’язок задоволеності різними сферами життя – 

соціальною, сексуальною, особистісною, сімейною, міжособистісною, трудовою, 

освітньою з благополуччям, з одного боку, і психологічним дистресом, – з іншого, та 

ідеєю про те, що на повноту відчуття щастя впливають приналежність до релігії, дозвілля, 



задоволеність працею, почуття гумору, мистецтво, заняття спортом, соціальні норми 

тощо. 

У пострадянській психології дослідження різних аспектів проблеми щастя 

проводять учені І.А. Джидар’ян, Д.О. Леонтьєв, В.А. Петровський, А.З. Шапіро та ін. 

Оцінювання власного життя у площині щаслива-нещаслива визначається усвідомленим 

виконанням особистістю своєї життєвої програми, реалізація якої сприймається нею як 

життєвий успіх. Успіх – досягнута мета, що має сенс для особистості. Щастя – 

задоволення від власне процесу в реалізації успіху. Кожний наступний життєвий успіх є 

поштовхом, що трансформує особистість і впливає на її цінності, життєві цілі та способи 

їх досягнення. Вони можуть частково видозмінюватися, доповнюватися, змінюватися 

кардинально. 

Концепція “автентичного щастя” М. Селігмана розглядається як ідентифікація, 

розвиток найбільш сильних сторін особистості й використання їх у житті. Автор показав, 

що для відчуття автентичного щастя необхідно звертатися до найсильніших сторін власної 

особистості. Аспектами автентичного щастя, на думку вченого, є: “сімейне коло”, 

“індивідуальний рівень” щастя, “об’єктивна якість життя”, “суб’єктивна якість життя”. М. 

Селігман зазначає, що щастя включає в себе одночасно два типи переживань: задоволення 

і задоволеність. Перше – має сильний чуттєвоемоційний компонент (екстаз, захоплення, 

оргазм тощо) і в ньому не задіяні когнітивні процеси. Інше – виникає тоді, коли ми 

займаємося улюбленою справою, що не обов’язково передбачає сильні почуття, натомість 

важливим є повне захоплення такою діяльністю, коли ми розчиняємося в ній, стикаючись 

при цьому із сильними сторонами нашої особистості. 

Метою нашого дослідження було: аналіз кореляцій відчуття щастя та 

показників           психологічного благополуччя студентської молоді віком 16-25 років; та 

взаємозв`язок задоволеності різними сферами життя. 

До завдань дослідження належать, по-перше, визначення рівня відчуття щастя та 

психологічного благополуччя у студентської молоді, по-друге, вивчення особливостей 

взаємозв’язків щастя із компонентами психологічного благополуччя, по-третє, 

взаємозв’язок задоволеності різними сферами життя. 

У дослідженні взяли участь 189 осіб віком 16-25 років. На час проведення 

дослідження усі особи навчаються у Львівських університетах. Використані 

методики: опитувальник «Шкали психологічного благополуччя» К. Ріфф (адаптація Т. 

Шевелєнкової і П. Фесенка), шкала задоволеності життям Е. Дінера (адаптація Д. 

Леонтьєва, Є. Осіна), Оновлений Оксфордський опитувальник щастя, Морфологічний тест 

життєвих цінностей В. Сопів, Л. Карпушина. 



За допомогою процедури кластерного аналізу на основі методики К. Ріфф групу 

досліджуваних було поділено на підгрупи. Було виділено підгрупи із високим, та низьким 

рівнем психологічного благополуччя. Ця відмінність між підгрупами є статистично 

значущою (p<0,01). 

Слід зазначити, що у підгрупі з низьким рівнем чітко простежуються високий 

показник за одним із компонентів психологічного благополуччя, виділених у методиці – 

автономія. Такий результат свідчить про залежність від думки і оцінки 

оточуючих,  невміння приймати важливі рішення самостійно. Результати кластерного 

аналізу продемонстрували цікавий факт: найнищий рівень психологічного благополуччя у 

осіб 16-18 років, найвищий- 24-25 років. 

Відчуття щастя чітко спостерігається і в усіх життєвих цінностях зокрема у 

підгрупах з високим та середнім рівнями, саме духовне задоволення, креативність, 

соціальні контакти, досягнення, професійне життя, громадське життя, навчання і освіта. 

Можна стверджувати, що дані результати підтверджують взаємозв’язок задоволеності 

різними сферами життя на повноту відчуття щастя у студентів. 

Висновки: 

 Отже, відчуття щастя, задоволеність життям та психологічне благополуччя 

має велике значення для позитивного функціонування особистості. Відчуття щастя як 

здатності до оптимального, здорового й ефективного функціонування людини в соціумі, 

що є важливою сферою забезпечення психологічного благополуччя. 

 Рівень психологічного благополуччя студентської молоді тісно корелює із 

показниками різних сфер життя та відчуттям щастя. Цей взаємозв’язок підтверджується 

емпіричними дослідженнями Н. Бредберна, Е. Дінера, М. Селігмана, де особистість 

розглядали, як основну детермінанту тривалого щастя і психологічного благополуччя. 

 У результаті проведеного кореляційного аналізу було виявлено 

взаємозв’язки у всіх трьох підгрупах з різним рівнем психологічного благополуччя між 

відчуттям щастя та управління середовищем і самоприйняттям компонентами 

психологічного благополуччя. Відмінностей між студентами різних ВУЗів не виявлено. 

 Статистично значимі кореляції між відчуттям щастя та життєвих цінностей у 

підгрупі з середнім рівнем психологічного благополуччя чітко спостерігається по усіх 

життєвих сферах та їх цінностей. 

Доповідь асистента кафедри Мандзик Т.М. на тему «Прив’язаність до місця 

проживання: віковий контекст». 

З метою виявлення особливостей та ролі вікового чинника у формуванні зв’язків з 

місцем проживання було здійснено поглиблений аналіз у різних вікових групах. За основу 



поділу на вікові групи взято підходи до класифікації життєвого шляху особистості: вікова 

періодизація Г. Крайг та теорія психосоціального розвитку Е. Еріксона. Г. Крайг, на 

основі фізичних, когнітивних та психосоціальних особливостей розвитку особистості, 

виокремлює підлітково-юнацький вік (12–20 років), ранню (20–40 років), середню (40–60 

років ) та пізню(60 і старші) дорослість. 

Представимо відмінності у виділених вікових групах досліджуваних. Оскільки 

було виділено чотири вікові групи, то для порівняльного аналізу було обрано 

однофакторний дисперсійний аналіз. В результаті порівняльного аналізу було виявлено 

відмінності в показниках таких шкал: «Прив’язаність до місця» та «Прив’язаність до 

місцевості». 

Порівняльний аналіз не виявив статистично значимих відмінностей в показниках 

прив’язаності до міста проживання в різних вікових групах, проте відмінності зафіксовані 

в показниках прив’язаності до околиці дому та регіону проживання (досліджувані групи 

підлітково-юнацького віку демонструють вищий рівень прив’язаності до околиці свого 

дому (М=3,95), порівняно з особами періоду ранньої дорослості (М=3,58). Підліткам та 

юнакам притаманні найнижчі показники прив’язаності до регіону проживання (М=3,56), 

порівняно з особами більш старших вікових груп та статистично значимі відмінності з 

віковою групою середньої дорослості (М=4,06). Отож, для осіб підлітково-юнацького віку 

найбільш значимими є емоційні зв’язки з околицею свого дому та містом проживання, 

проте регіон для цієї групи є найменш вдалим об’єктом для творення емоційних зв’язків, 

порівняно зі всіма іншими віковими групами. Такі результати можна пояснити тим, що 

для підлітків та юнаків найважливішими ті територіальні виміри, з якими вони найчастіше 

безпосередньо контактують. 

Виявлено відмінності в показниках шкали «Прив’язаність до місцевості» щоденної 

прив’язаності, ідеологічної прив’язаності та відсутності прив’язаності до місця 

проживання: особам віку середньої (М=3,57) та пізньої дорослості (М=3,33) притаманні 

вищі показники щоденної прив’язаності, ніж особам підлітково-юнацького віку (М=2,5) та 

особам ранньої дорослості (М=2,89). 

Спостерігаємо тенденцію: показники щоденної прив’язаності зростають у кожній 

черговій віковій групі, досягають найвищого рівня у групі осіб віку середньої дорослості. 

Показники щоденної прив’язаності часто пов’язують з тривалістю проживання особи в 

певному місці, що може переростати у звичку («місце проживання як звичка»). Зокрема ці 

дані підтверджуються показниками середньої тривалості проживання в різних вікових 

групах: підлітково-юнацький вік (М=13,5), рання (М=22,56), середня (М=42,44) та пізня 

(М=49,02) дорослість. Визначено статистично значимі відмінності між групою 



досліджуваних підлітково-юнацького віку (М=3,52) та віку пізньої дорослості (М=4,01), 

проте наявна тенденція підвищення середніх показників з кожною черговою віковою 

групою. Такі результати вказують на те, що з віком місце проживання відіграє усе більше 

значення, стосунки з місцем проживання якісно видозмінюються, або ж особи старшого 

віку більш рефлексивно оцінюють свій зв’язок з місцем проживання, усвідомлюючи його 

роль в їхньому житті. В показниках відсутності прив’язаності до місця проживання наявні 

такі відмінності: особи підлітково-юнацького віку (М=3,07)демонструють вищі показники 

відсутності прив’язаності до місця проживання, порівняно з особами середньої дорослості 

(М=2,57). 

Перейдемо до висновків: 1) Найвищі показники вимірів прив’язаності притаманні 

представникам групи середньої дорослості (40-60 років); 2) Не виявлено значущих 

відмінностей у прив’язаності до міста проживання у різних вікових групах; 3) Щоденна 

прив’язаність (“місто як якір”) до МП пов’язаний з віком та тривалістю проживання у 

місцевості. 

 


