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Анотація. У роботі висвітлені деякі аспекти феномену когнітивно-

стильової сфери  та дослідження його зв’язку з рівнем соціального 

функціонування психічно хворих на шизофренію. Проаналізовано динаміку 

показників когнітивно-стильової сфери пацієнтів на шизофренію,  зроблено 

спробу спрогнозувати, що зменшення психопатологічної й негативної 

симптоматики та покращення інтегрального показника соціального 

функціонування пов’язані  з  впровадженням комплексних психологічних 

реабілітаційних заходів. 
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Abstract. The paper deals with the features of cognitive-stylistic scope of 

patients with schizophrenia and depending on the level of social functioning. The 

practical value of the work lies in determining the prognosis of the disease, as well as 

providing data for working out individual plans of rehabilitation.The results of the 



research can be recommended for experts in corresponding spheres (clinical 

psychologists and clinical psychotherapists). 
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Когнітивно - стильова сфера є характерним для особистості засобом 

пізнання реальності, проявом  особистісної організації в цілому. Когнітивний 

стиль загалом характеризує ефективність індивідуальної адаптації, 

генералізовано  виявляється у різних психічних сферах та є базовою 

характеристикою індивідуальності й особистості [5]. Психопатологічні прояви 

шизофренії відрізняються великою різноманітністю [1]; захворювання 

супроводжується порушенням загального соціального функціонування, що 

характеризується нездатністю  індивіда пристосовуватися до середовища, 

відповідати його вимогам і нормам, утруднює опанування професійних 

навичок, освіти, необхідних для здобуття певної позиції в суспільстві [3]. 

Когнітивні механізми та їх порушення відіграють важливу роль у соціально-

психологічній адаптації психічно хворих [8], психосоціальному, соціальному та 

професійному функціонуванні. Адже порушення загального соціального 

функціонування, соціальна дезадаптація в результаті хвороби спричиняють 

інвалідизацію: понад 50% хворих шизофренією знаходяться в соціально-

активному віці, тому  у зв'язку з цим виникає особлива соціальна значущість їх 

реабілітації [2]. 

Цікавість нашого дослідження виникає з усвідомлення того, що 

особливість організації розумового досвіду визначає процес розуміння, оцінки 

й інтерпретації того, що відбувається й становить регулюючі аспекти інтелекту 

(когнітивно-стильову сферу) та чинить вплив на поведінку хворого.  Психічна 

діяльність загалом, і психологічна адаптація зокрема, багато в чому обумовлені 

особливостями когнітивних процесів, а стильовий профіль особистості стає 

важливим компонентом оцінки адаптивних можливостей індивіда, тому 

розширення знань про природу цих механізмів, що обумовлюють психічну та 



соціальну активність людини,  дозволить прогнозувати перебіг хвороби, 

обґрунтувати тактику реабілітаційних заходів. 

Мета: проаналізувати феномени когнітивно-стильової сфери хворих на 

шизофренію, зв'язок рівня покращення загального функціонування з 

застосуванням психокорекційних заходів.   

Об'єкт дослідження: психологічна характеристика хворих на 

шизофренію.  

Предметом дослідження є  психологічні особливості когнітивно-

стильової сфери пацієнтів, які страждають на шизофренію. 

Методи та методики дослідження: спираючись на класифікацію Б. Г. 

Ананьєва нами були обрані організаційні: порівняльний, емпіричні: 

психодіагностичний; методи обробки даних: математико-статистичний 

(критерій r – Пірсона, t-критерій Стьюдента, F-критерій Фішера.) Узагальнення 

результатів було здійснено з використанням інтерпретаційних методів 

(класифікація й узагальнення емпіричних даних). 

В якості психодіагностичних методик були обрані: 

1. Методика Дж. Кагана “Порівняння схожих малюнків”; методика 

Готтшальда “Включені фігури” (індивідуальний варіант); методика Дж. Струпа 

“Словесно-колірна інтерференція”). 

2. Шкала позитивних і негативних синдромів (“Positive and Negative 

Syndrome Scale” Kay S.R., Fiszbein A., Opler L.A.).  

3. Стандартизована  шкала загальної оцінки функціонування “Global 

Assessment of Functioning Scale” [11]. 

Теоретико-методологічною основою роботи  виступили фундаментальні 

психологічні праці та теорії щодо принципу розвитку за Л. С. Виготським з 

акцентом на формуванні адекватного підходу до дослідження ґенезису та 

розвитку індивідуальних особливостей організації розумового досвіду шляхом 

встановлення витоків цього феномену; принципу єдності свідомості та 

діяльності за С. Л. Рубінштейном: дослідження властивостей когнітивно-

стильової сфери у діяльності, що регулюють пізнавальні процеси (сприйняття, 



пам'ять, мислення). Принцип системності за  Б. Ф. Ломовим дозволяє вивчати 

когнітивно-стильовий феномен як інтегральне утворення дійсності. 

Наукова новизна та теоретична значущість роботи полягає у 

поглибленні психологічних уявлень про закономірності формування 

когнітивно-стильової сфери хворих на шизофренію. Вперше проведена спроба 

комплексного виявлення особливостей формування когнітивно-стильового 

конструкту у залежності від рівня соціального функціонування. 

При порівнянні показників отриманих за методиками Дж. Кагана 

“Порівняння схожих малюнків”; Готтшальда “Включені фігури” 

(індивідуальний варіант); Дж. Струпа “Словесно-колірна інтерференція” були 

отримані дані про відмінність дисперсій вибірок  хворих на шизофренію та  

психічно здорових за F-критерієм Фішера на рівні значущі p=0,05, що вказує на 

статистичну достовірність. Були виявлені значущі відмінності за критерієм t - 

Стьюдента. При дослідженні стиля “полезалежність- поленезалежність”  в групі 

хворих на шизофренію кількість вірно знайдених фігур була значно меншою 

ніж у психічно здорових (t=-14,9721, р<0,000000), що свідчить на труднощі з 

розрізненням перцептивного матеріалу хворих на шизофренію й їх залежність 

від цілого поля, домінування цілого, недостатню диференційованість частин у 

образі сприйняття, неспроможність долати контекст, виокремити окремі 

подразники від фона, що обумовлює “полезалежність”. Психічно здорові 

досліджувані виявляли  “поленезалежність” оскільки були здатні протистояти 

впливу  конфліктуючих фонових ознак при сприйнятті зорових форм та  

зв’язків, сприймати  ціле, виокремлювати стимули з контексту. За когнітивно-

стильовим фактором “імпульсивність - рефлективність” кількість помилок у 

групі хворих на шизофренію був значно вищий ніж у групі психічно здорових 

досліджуваних (t=11,00509; p<0,000000). Отже, хворі на шизофренію швидко 

формулюють гіпотези у ситуації вибору без ретельного передбачуваного 

аналізу ознак  альтернативних об'єктів та допускають багато помилкових 

рішень, що визначається “імпульсивністю”. Було визначено суттєві відмінності 

експериментальної та контрольної групи досліджуваних за показником 



інтерференції (Т3-Т2), середнє значення  щодо хворих на шизофренію складав 

42,36±26,98 сек. (висока  інтерференція), у психічно здорових: 27,6±16,93 сек. 

(низька інтерференція) при p<0,05. Висока інтерференція свідчить про те, що 

хворим на шизофренію важко звільнитися від впливу значення слова при його 

невідповідності наглядній уяві. Низька інтерференція, що властива групі 

психічно здорових досліджуваних, обумовлена їх здатністю гальмувати більш 

сильніші за  власною природою вербальні функції заради сприйняття кольору. 

Статистично значущі розбіжності за показником ступеня інтегрованості 

словесно-вербального та сенсорно-перцептивного досвіду (Т2/Т1) при 

р<0,000000) виявилися між експериментальною та контрольною групами 

(показник вербальності у групі хворих на шизофренію 1,74±0,40 сек., психічно 

здорові досліджувані - 1,33±0,25сек.).  Такий результат свідчить про те, що у 

хворих на шизофренію переважає вербальний засіб переробки інформації, у 

психічно здорових досліджуваних сенсорно - перцептивний. Аналізуючи 

результати дослідження хворих на шизофренію за шкалами позитивних і 

негативних синдромів  та загальної оцінки функціонування у рамках оцінки 

комплексної програми реабілітаційних заходів, що включала групові заняття за 

методикою нервово - м’язової релаксації (аутогенного тренування у поєднанні з 

музикотерапією) [6] та психоосвітньої роботи з хворими на шизофренію [4] на 

тлі підтримуючої терапії, ми отримали статистично значущі розбіжності 

(p<0,05). Загальна шкальна оцінка за шкалою позитивних симптомів після 

проведення комплексної програми реабілітації знизилась, негативна 

симптоматика та показники за психопатологічною шкалою мали тенденцію до 

зменшення; було відмічено деяке підвищення інтегрального показника шкали 

GAF (був значимим - став помірним), психологічної, соціальної та професійної 

діяльності у гіпотетичному континуумі  “психічне здоров'я - хвороба” 

(розбіжності середніх статистично значущі при p<0,05). 

До проведення психокорекційних заходів досліджувані експериментальної 

групи за параметром “полезалежність” становили 60%, після завершення 

терапії  визначалося 53% групи хворих на шизофренію. Спостерігалася 



тенденція до збільшення хворих на шизофренію за показником 

“поленезалежність” після корекційних заходів, що мало відповідно 40% та 47%. 

Фіксувалася незначна тенденційність зміни полюсу “рефлективності” вибірки 

хворих на шизофренію в результаті психотерапевтичного впливу з 20%  на 

22%, “імпульсивності”:  з 20% до 19%. Відмічена динаміка у результаті 

дослідження когнітивного стилю “ригідний - гнучкий пізнавальний контроль, 

що за показником “ригідність” становив 70%  психічно хворих на шизофренію, 

після впровадження реабілітаційних заходів набув 66%.  Дещо підвищились 

показники експериментальної групи за параметром “гнучкий пізнавальний 

контроль” -  з 30% до 34%; незначимим виявився показник “вербальності” (з  

86,6% до 84,3% вибірки хворих на шизофренію до й після запровадження 

корекційних заходів відповідно).  

Висновки. На основі результатів емпіричного дослідження ми дійшли 

наступних висновків: 

1. Феномен когнітивно-стильової сфери являє стійкі індивідуальні 

характеристики інформаційних процесів й має важливу роль у соціально-

психологічній адаптації психічно хворих.  

2. Результати емпіричного дослідження особливостей когнітивно-

стильової сфери хворих на шизофренію вказують на наявність суттєвих 

відмінностей у порівнянні з контрольною групою (психічно здорових  

досліджуваних)  за окремими конструктами феномену. Були виявлені 

відмінності у динаміці показників експериментальної групи психопатологічної 

та негативної симптоматики, загального рівня соціального функціонування, що 

пов’язані з реабілітаційним впливом. 

3.  При захворюванні на шизофренію когнітивно - стильова сфера значно 

змінюється. Для пацієнтів на шизофренію характерні загальні зміни когнітивно-

стильової структури, що відображають значні порушення мимовільної регуляції 

інтелектуальної діяльності. Глобалізація сприйняття й нечутливість до 

контексту є найбільш дезадаптивними при розладах механізму мимовільного 

інтелектуального контролю. 



4. Когнітивно-стильові властивості є важливими компонентами системи 

психічної адаптації та мають залежність від інтегрального соціального 

функціонування хворих. Успішність соціального функціонування пацієнтів 

залежить від збереження метакогнітивних навичок у мимовільній регуляції 

інтелектуальної активності (поленезалежність, гнучкість пізнавального 

контролю, рефлективність).  

5. На тлі проведення психологічних реабілітаційних впливів  визначаються  

зміни  інтегрального соціального функціонування: деяке підвищення рівня 

загального психологічного, соціального та професійного функціонування; 

зменшення психопатологічної  симптоматики. Разом з цим дані когнітивно-

стильового профілю пацієнтів на шизофренію після застосування психологічної 

реабілітації, вказують на тенденцію пацієнтів до поленезалежності, гнучкості 

пізнавального контролю,  рефлективності, як наслідок покращення 

метакогнітивних навичок у мимовільній регуляції інтелектуальної активності, 

що дозволяє прогнозувати динаміку пристосувального процесу. Характерні для 

хворих на шизофренію розлади базових механізмів регуляції активності, що 

утруднюють адекватне соціальне функціонування, вказують на необхідність 

проведення психокорекційної роботи з такими пацієнтами.  

Практична значущість  виконаної роботи визначається в тому, що 

результати дослідження та зроблені на основі їхнього аналізу висновки можуть 

бути використані у практичній діяльності фахівців, що з урахуванням стану 

регулюючих аспектів інтелекту (когнітивно-стильової сфери) дозволить 

уточнити прогноз хвороби, індивідуально спланувати психологічні підходи до 

реабілітації.  

Подальша перспектива дослідження полягає в проведенні порівняльного 

емпіричного дослідження обраної тематики з іншими даними, а також у 

виробленні рекомендацій щодо навчання розвитку здатності до свідомої 

довільної регуляції активності в різних формах, розширення способів 

сприйняття, оцінки та інтерпретації ситуацій, навчання навичкам свідомого і 

довільного управління власною поведінкою. 



Розпізнавання наявних у хворих на шизофренію порушень мимовільного 

інтелектуального контролю в сукупності з корекційними програмами з метою 

відновлення  та зміцнення довільного інтелектуального контролю має сприяти 

зменшенню рецидивів і підвищенню рівня соціального функціонування 

психічно хворих людей. 
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