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СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ 
З ПРОАКТИВНИМИ КОПІНГ-СТРАТЕГІЯМИ 
У ЖІНОК РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

У статті презентовано результати дослідження взаємозв’язку особистісної зрілості з 
проактивними копінг-стратегіями у жінок різних вікових груп. Обґрунтовано актуальність 
дослідження, розкрито сутність феноменів особистісної зрілості та проактивної долаючої 
поведінки. Зазначено, що наукові напрацювання сучасних дослідників дозволяють сформулю-
вати припущення щодо зв’язку особистісної зрілості та проактивних стратегій подолання 
труднощів та акцентувати увагу на особливостях взаємодії цих феноменів, зокрема у жінок. 
Наголошено на значущості розгляду особливостей взаємодії особистісної зрілості з проак-
тивними копінгами у віковому ракурсі: перша група вибірки – жінки віком 25–35 років, друга 
– жінки 45–55 років. У роботі використано опитувальник особистісної зрілості (О. Штепа) 
та опитувальник проактивних копінгів (E. Greenglass в адаптації О. Белінської та О. Вече-
ріна). Доведено, що структура взаємозв’язків особистісної зрілості та проактивних копінг-
стратегій демонструє якісні відмінності, своєрідні за змістом, у групах жінок різного віку. 
У групі жінок 25–35 років встановлено чотири значущих взаємозв’язки між особистісною 
зрілістю та проактивними стратегіями долаючої поведінки, що є вдвічі меншим порівняно 
з групою жінок 45–55 років. Зазначено, що всі значущі кореляційні зв’язки мають додат-
ний характер, що незалежно від віку респонденток відбиває взаємопосилення особистісної 
зрілості та проактивних копінгів. Встановлено, що у першій групі корелюють такі шкали, 
як «Децентрація» та «Превентивний копінг», «Самоприйняття» та «Емоційна підтримка», 
«Креативність» та «Інструментальна підтримка» й «Емоційна підтримка». У другій групі 
опитуваних пов’язані шкали «Життєва філософія» й «Синергічність» зі шкалою «Проак-
тивний копінг»; «Толерантність» корелює зі шкалами «Рефлексивний копінг» та «Емоційна 
підтримка», остання виявляє зв’язок зі шкалами «Автономність» та «Контактність», при 
цьому «Контактність» взаємодіє також з рефлексивним та превентивним копінгом й інстру-
ментальною підтримкою. Констатовано, що у групі жінок 45–55 років взаємодія досліджу-
ваних психологічних феноменів є більш активною та різноманітною.

Ключові слова: вікові відмінності, долаюча поведінка, жінки, особистісна зрілість, 
проактивні копінги.

Постановка проблеми. Для сучасної психоло-
гічної науки безсумнівною є актуальність вивчення 
феномену особистісної зрілості та особливостей її 
функціонування в умовах сьогодення, котре вима-
гає від особистості активності, самостійності, 
прийняття відповідальності, формування та збере-
ження системи загальнолюдських цінностей, здат-
ності до самореалізації у мінливому соціальному 
просторі. Проблема особистісної зрілості є значу-
щою не тільки у науковому вимірі, але водночас й 
у соціальному, оскільки особистісно зріла людина 
здатна оптимально організовувати та корегувати 
процеси власної життєдіяльності відповідно до 
змін у сучасному соціумі, реалізовуватися у ньому 
та творчо конструювати свій життєвий шлях. Соці-
альні перетворення й транзитивність соціальних 
практик в Україні вимагають від суб’єкта відпо-

відальності за вибір вектору власного життєздій-
снення та здатності долати жорсткі зовнішні обме-
ження життєвої реалізації, що зумовлює особливу 
актуальність досягнення особистісної зрілості 
людиною [2; 3]. Загострення кризових явищ соці-
ального, економічного та політичного характеру, 
зростання вірогідності втрати роботи й загострення 
демографічних проблем суттєво знижують якість 
життя громадян нашої країни, при цьому найбільш 
вразливою в цьому контексті групою є жінки [18]. 
На нашу думку, вищезазначене доводить актуаль-
ність дослідження особистісної зрілості жінок та їх 
здатності конструктивно долати труднощі й ство-
рювати психологічну ресурсну базу, необхідну для 
повноцінного, здорового життя.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Феномен особистісної зрілості активно вивчається  
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у сучасній психологічній науці, представники якої, 
ґрунтуючись на різних концептуальних позиціях, 
презентують авторське розуміння змісту цього 
феномену, але сходяться на думці щодо актуаль-
ності його дослідження з метою деталізації змісту, 
структури, функцій та ролі у функціонуванні осо-
бистості. Провідними ознаками особистісної зрі-
лості науковці вважають здатність усвідомлювати 
та переживати власну цінність [20], приймати 
конструктивні рішення та здійснювати регуляцію 
власної поведінки, базуючись на власній позиції 
[6], спроможність виступати суб’єктом самозмін 
[16], життєтворчості [11] та саморозвитку в осо-
бистісних і соціальних координатах [8], а також 
діяти відповідно до власного розуміння життє-
вого сенсу [17, c. 26]. 

На думку дослідників, особистісна зрілість зна-
ходить свій вираз не у конкретних досягненнях, 
а у здатності до них [17, c. 24], а також у підви-
щенні конструктивної активності суб’єкта та про-
дуктивності його дій [9], готовності до вибудову-
вання конструктивних стратегій життєздійснення 
та взаємодії зі світом [4], здатності усвідомлено 
та самостійно здійснювати оптимальний вибір у 
проблемних ситуаціях [12]. Особистісна зрілість 
респондується у стратегіях реалізації активності 
суб’єкта у різних вимірах його життєдіяльності, 
що забезпечує адаптацію до змінюваних умов за 
необхідності прийняття рішень у ситуаціях різ-
ного рівня кризовості [15, с. 8–9]. Інтегральний 
характер та системність феномену особистісної 
зрілості визначають здатність до самодетерміна-
ції, здійснення вільного вибору на ґрунті стійких 
суб’єктивних критеріїв, спроможність забезпечу-
вати власну цілісність та успішно діяти у просторі 
життєвих трансформацій, цілеспрямовано впли-
ваючи на життєві обставини [21, с. 184]. Змістовні 
характеристики особистісної зрілості пов’язані 
зі стадіальністю онтогенезу, що зумовлює спе-
цифіку вияву її складників на різних вікових ета-
пах розвитку особистості [15, с. 7]. Низка авторів 
пов’язує особистісну зрілість з проактивністю. 
Так, наприклад, Г. Олпорт вважає проактив-
ність провідною рисою зрілої особистості [13]; 
за В. Галузяком, проактивність виступає одним 
із критеріїв особистісної зрілості [7]; О. Єрзін 
визначає проактивність як її характеристику [10]. 

У сучасних наукових уявленнях щодо подо-
лання особистістю важких ситуацій значне місце 
займає дослідницька позиція, яка не фокусується 
на вивченні реактивних стратегій долаючої пове-
дінки виключно в екстремальних ситуаціях, а кон-
центрує увагу на проактивних копінгах, сутність 

яких полягає у підготовці до виникнення можливої 
проблеми, прогнозування варіантів її розвитку та 
забезпеченні засобів її розв’язання, що трансфор-
мує мету подолання у виклик, котрий дозволяє 
отримати новий позитивний досвід [1]. Проактив-
ний копінг спирається на специфічне сприйняття 
потенційно важких ситуацій як принципово ймо-
вірнісних подій, що призводить до динаміки самої 
мотивації подолання, спрямованої на майбутнє [5]. 

Таким чином, наукові напрацювання сучасних 
дослідників дозволяють сформулювати припу-
щення щодо зв’язку особистісної зрілості та про-
активних стратегій подолання труднощів, а також 
акцентувати увагу на вікових особливостях вза-
ємодії цих феноменів, зокрема у жінок.

Постановка завдання. Мета дослі-
дження – встановити взаємозв’язки між рисами – 
індикаторами особистісної зрілості та проактив-
ними стратегіями долаючої поведінки й визначити 
їх специфіку у жінок різних вікових груп. 

Виклад основного матеріалу. Вибірку склали 
100 жінок, котрі працюють викладачами у закла-
дах загальної середньої освіти. Респонденти були 
розподілені на дві групи, кожна з яких вміщувала 
по 50 осіб. Першу групу склали жінки 25–35 років, 
другу – жінки 45–55 років. Спираючись на нау-
кові положення теорії психосоціального розвитку 
Е. Еріксона, представниць першої групи слід від-
нести до періоду ранньої дорослості, представниць 
другої групи – до періоду середньої дорослості [24].

У межах емпіричного дослідження було засто-
совано такі психодіагностичні методики:

− опитувальник особистісної зрілості, розро-
блений О. Штепою, використання якого дозволяє 
діагностувати 10 рис – індикаторів особистісної зрі-
лості, а саме: автономності, відповідальності, гли-
бинності переживань, децентрації, життєвої філо-
софії, контактності, креативності, самоприйняття, 
синергічності та толерантності [23]. О. Штепа від-
значає, що особистісна зрілість віддзеркалює вияви 
особистісного потенціалу та виступає як інте-
гральний критерій особистісного зростання. Осо-
бистісна зрілість, на думку автора, є феноменом, 
котрий являє собою психологічне новоутворення, 
що характеризує завершення юнацького віку та 
початок періоду зрілості особистості [22, с. 141]; 

− опитувальник проактивної долаючої пове-
дінки (копінга), створений колективом авторів 
на чолі з E. Greenglass [26], стандартизований 
О. Белінською та О. Вечеріним, котрі запропо-
нували скорочену версію опитувальника, яка від-
повідає необхідним психометричним вимогам. 
У скороченій версії методики з 27 тверджень було 
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збережено оригінальну факторну структуру, ком-
понентами якої виступають проактивний копінг, 
рефлексивний копінг, стратегічне планування, 
превентивний копінг, інструментальна та емо-
ційна підтримка, що окреслюють напрями актив-
ності суб’єкта, яку він спроможний реалізувати до 
виникнення важкої ситуації [5]. 

Для визначення взаємозв’язків між досліджу-
ваними феноменами було задіяно коефіцієнт ран-
гової кореляції Ч. Спірмена.

Кореляційний аналіз дозволив встановити, що 
у першій групі така риса особистісної зрілості, 
як «Децентрація», виявляє значущий додатний 
взаємозв’язок з проактивною стратегією долаю-
чої поведінки «Превентивний копінг» (r = 0,446, 
р ≤ 0,01), риса особистісної зрілості «Самоприй-
няття» додатно корелює на значущому рівні з 
проактивним копінгом «Емоційна підтримка» 
(r = 0,414, р ≤ 0,01). Дві значущі додатні коре-
ляції виявлені між рисою особистісної зрілості 
«Креативність» з проактивними копінг-страте-
гіями «Інструментальна підтримка» (r = 0,375,  
р ≤ 0,01) та «Емоційна підтримка» (r = 0,608,  
р ≤ 0,001). У другій групі риса особистісної зрілості 
«Життєва філософія» на значущому рівні додатно 
пов’язана зі стратегією подолання «Проактивний 
копінг» (r = 0,446, р ≤ 0,01), котра своєю чергою 
виявляє значущий додатний взаємозв’язок з такою 
рисою особистісної зрілості, як «Синергічність» 
(r = 0,429, р ≤ 0,01). У цій групі риса особистісної 
зрілості «Толерантність» додатно корелює на зна-
чущому рівні з проактивними стратегіями долаючої 
поведінки «Рефлексивний копінг» (r = 0,364, р ≤ 0,01)  
та «Емоційна підтримка» (r = 0,406, р ≤ 0,01),  
остання з яких виявляє значущу кореляцію з 
рисами особистісної зрілості «Автономність» 
(r = 0,431, р ≤ 0,01) та «Контактність» (r = 0,640, 
р ≤ 0,001). Крім того, риса особистісної зрілості 
«Контактність» взаємодіє з іншими проактивними 
стратегіями долаючої поведінки, про що свідчить 
наявність значущих взаємозв’язків з рефлексив-
ним копінгом (r = 0,617, р ≤ 0,001), превентив-
ним копінгом (r = 0,411, р ≤ 0,01) та інструмен-
тальною підтримкою (r = 0,478, р ≤ 0,001). Отже, 
у першій групі розвиток здатності до аналізу 
власного «Я» та внутрішнього діалогу, зростання 
спроможності розуміти інших людей та удоско-
налення вміння змінюватися, не втрачаючи себе, 
відбувається разом зі збагаченням здатності до 
передбачення важкої ситуації на ґрунті минулого 
досвіду та накопичення необхідних ресурсів для 
її подолання. У досліджуваних цієї групи, разом 
із поглибленням позитивного ставлення до себе 

та усвідомленням перспектив власного розви-
тку, збільшенням налаштованості на об’єктивне 
сприйняття власних переваг та недоліків, котрі 
не стають перешкодою для відчуття щастя, акту-
алізується здатність регулювати власні емоційні 
стани шляхом комунікації з оточуючими, зна-
ходити в них емоційну підтримку. Посилення 
схильності до пошуку емоційної підтримки в очі-
куванні вірогідних труднощів, разом із фасиліта-
цією спрямованості на отримання інформації від 
інших людей, котра може стати у нагоді під час 
подолання можливих перешкод, супроводжується 
збільшенням здатності до реалізації своїх потен-
ційних можливостей, до результативної діяль-
ності відповідно до власних життєвих принципів 
та зростанням спроможності довести іншим своє-
рідність і цінність власної життєвої концепції. 

Зміст взаємозв’язків між особистісною зрілістю 
та проактивними стратегіями долаючої поведінки, 
що були визначені у другій групі, свідчить про те, 
що позитивізація ставлення людини до важких 
ситуацій як до джерела корисного досвіду супро-
воджується поглибленням усвідомленості концеп-
туальних засад життя, суб’єктивної реальності як 
складника світу загалом, зростанням активності 
у визначенні сенсовності життя, удосконаленням 
розуміння життєвої позиції та власних життєвих 
принципів, а також посиленням відчуття влас-
ної самодостатності, розвитком уміння розуміти 
сутність подій, осмислювати суперечності та 
здійснювати задумане. З посиленням налаштова-
ності на ціннісне, неупереджене, безконфліктне 
сприйняття себе, світу та людей у ньому у цій 
групі більшої вираженості набуває здатність до 
моделювання вірогідного розгортання подій, їх 
когнітивного оцінювання та прогнозування мож-
ливих результатів, що поєднується із посиленням 
спрямованості на пошук емоційної підтримки з 
боку оточуючих шляхом вибудовування комуніка-
тивних зв’язків. Зростання значущості емоційної 
підтримки серед представників другої групи від-
бувається разом із поглибленням довіри до себе, 
збільшенням автономності у конструюванні влас-
ного морального кодексу, зорієнтованості на само-
визначення, саморозкриття, щирість у спілкуванні 
та налагодження конструктивних міжособистіс-
них стосунків. Слід підкреслити, що така риса – 
індикатор особистісної зрілості, як контактність, 
у групі представниць періоду середньої дорос-
лості найбільш активно взаємодіє з проактивними 
стратегіями долаючої поведінки, оскільки, крім 
вищеописаних зв’язків між ними, актуалізація 
готовності до щирого змістовного спілкування 
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та саморозкриття у процесі міжособистісної вза-
ємодії, які поєднуються із налаштованістю на кон-
структивністю взаємовідносин, супроводжується 
розвитком здатності до антиципації можливих 
перешкод та труднощів, чинником ефективності 
якої виступає минулий досвід, та удосконаленням 
здатності суб’єкта до аналізу перспективних варі-
антів дій, наявних ресурсів для їх здійснення та 
прогнозування наслідків. 

З огляду на професійну приналежність дослі-
джуваних вважаємо доцільним зауважити, що 
однією із провідних функцій педагогічного спіл-
кування виступає саме контактна функція, реалі-
зація якої передбачає конструювання ефективних 
контактів між суб’єктами педагогічного спіл-
кування та забезпечення їх готовності до про-
дуктивної взаємодії [19, с. 301]. Як констатують 
Р. Павелків та О. Созонюк, проблема здатності 
педагога до ефективної комунікації у сучасній 
школі, безсумнівно, виступає однією із централь-
них для системи освіти. Здатність педагога до 
встановлення конструктивних контактів з учнями, 
батьками, колегами, спрямована на встановлення 
сприятливого психологічного клімату, психоло-
гічну оптимізацію діяльності і стосунків, висту-
пає ознакою професійної майстерності. Науковці 
зазначають, що більше ніж половина майбутніх 
вчителів характеризуються недостатньою здат-
ністю до налагодження контактів з учнями, дефі-
цитом розуміння їх психологічних особливостей, 
що виявляється на перших етапах професійної 
діяльності молодого педагога [14]. 

W. Bleidorn зі співавторами встановили, що 
особистісні риси людини змінюються у напряму 
більшої психологічної зрілості у дорослому віці, 
але швидкість, час та напрям зміни рис зумовлені 
низкою чинників, серед яких важливу роль віді-
грає і професійна діяльність [25]. Це дозволяє 
припустити, що більша залученість контактності 
у взаємодію з проактивними стратегіями долаю-
чої поведінки може бути зумовлена більшим про-
фесійним досвідом респонденток другої групи. 
Не виключено також, що старші жінки включені 
у більш широке коло приватного спілкування, 
пов’язаного із розширенням сімейної структури 
та неформальними стосунками у межах профе-
сійної взаємодії. Безумовно, таке припущення 

вимагає емпіричної перевірки у подальших дослі-
дженнях із залученнями в якості досліджуваних 
жінок різного віку, котрі зайняті в інших сферах 
професійної діяльності. 

Висновки. Результати, отримані у дослі-
дженні, доводять, що структура взаємозв’язків 
особистісної зрілості та проактивних копінг-стра-
тегій демонструє якісні відмінності, своєрідні 
за змістом, у групах жінок різного віку. У групі 
жінок 25–35 років встановлено чотири значу-
щих взаємозв’язки між особистісною зрілістю та 
проактивними стратегіями долаючої поведінки, 
що є вдвічі меншим порівняно з групою жінок 
45–55 років. Слід підкреслити, що всі кореля-
ційні зв’язки, які досягають рівня значущості, 
мають додатний характер, що незалежно від віку 
респонденток відбиває взаємопосилення особис-
тісної зрілості та проактивних копінгів. У пер-
шій групі, разом із удосконаленням здатності до 
децентрації, актуалізується схильність до вико-
ристання превентивного копінгу, покращання 
самоприйняття поєднується зі зростанням спря-
мованості на пошук емоційної підтримки, котра, 
разом із посиленням зорієнтованості на пошук 
інструментальної підтримки, відбувається із роз-
витком креативності. У другій групі збагачення 
життєвої філософії та розвиток синергічності від-
буваються разом із удосконаленням проактивного 
копінгу, зростання толерантності супроводжу-
ється актуалізацією рефлексивного копінгу та орі-
єнтацією на емоційну підтримку, пошук якої стає 
більш вираженим з підвищенням автономності та 
збільшенням контактності. Крім того, розвиток 
контактності поєднаний із фасилітацією рефлек-
сивного та превентивного копінгів, а також заці-
кавленістю в інструментальній підтримці. Отже, 
у групі жінок 45–55 років взаємодія досліджува-
них психологічних феноменів є більш активною 
та різноманітною як у внутрішньоособистісному, 
так і в міжособистісному ракурсах. 

Зазначаємо, що проведене нами дослідження 
не є вичерпним у межах окресленої дослідниць-
кої проблеми, що зумовлює необхідність продо-
вження її подальшого вивчення як із залученням 
представниць інших професій, так і у напрямі сту-
діювання зв’язку особистісної зрілості з іншими 
виявами копінг-поведінки.
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Zharikova S.B. SPECIFICITY OF THE INTERRELATION BETWEEN PERSONAL MATURITY 
AND PROACTIVE COPYING STRATEGIES IN WOMEN OF DIFFERENT AGE GROUPS 

The article presents the results of a study of the relationship between personal maturity and proactive 
coping strategies in women of different ages. The relevance of the research is substantiated, the essence of 
the phenomena of personal maturity and proactive coping behavior is revealed. It is noted that the scientific 
achievements of modern researchers allow us to formulate assumptions about the relationship of personal 
maturity and proactive strategies for coping of difficulties and focus on the peculiarities of the interaction 
of these phenomena, in particular, in women. Emphasis is placed on the importance of considering the 
peculiarities of the interaction of personal maturity with proactive coping in terms of age: the first group 
of the sample – women aged 25–35 years, the second – women aged 45–55 years. The personal maturity 
questionnaire (O. Shtepa) and the proactive coping questionnaire (E. Greenglass adapted by O. Belinska and 
O. Vecherin) were used in the work. It is proved that the structure of the relationship between personal maturity 
and proactive coping strategies demonstrates qualitative differences, unique in content, in groups of women of 
different ages. In the group of women aged 25–35, four significant relationships were found between personal 
maturity and proactive coping strategies, which is twice as small as in the group of women aged 45–55. It is 
noted that all significant correlations are positive, which, regardless of the age of the respondents, reflects the 
mutual strengthening of personal maturity and proactive coping. It was found that in the first group correlate 
such scales as “Decentration” and “Preventive coping”, “Self-acceptance” and “Emotional support”, 
“Creativity” and “Instrumental support” and “Emotional support”. In the second group of respondents, 
the scales “Life Philosophy” and “Synergy” are related to the scale “Proactive Coping”, “Tolerance” 
correlates with the scales "Reflexive Coping" and “Emotional Support”, the latter shows a connection with 
the scales “Autonomy” and “Contact”, while “Contact” also interacts with reflexive and preventive coping 
and instrumental support. It is stated that in the group of women 45–55 years old the interaction of the studied 
psychological phenomena is more active and diverse.

Key words: age differences, coping behavior, women, personal maturity, proactive coping.


