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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ  
ТА ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
Проаналізовано основні підходи до трактування адаптивності, адаптаційного потенціалу, віктимної поведінки та 

механізмів її розвитку. Сформульовано поняття "адаптивні можливості". Окреслено особливості порушень адаптив-
них процесів, що призводять до формування віктимної поведінки. Представлено результати дослідження, що прово-
дилося серед студентів першого-п'ятого курсів із метою встановити взаємозв'язок адаптивних можливостей і типів 
віктимної поведінки. Доведено, що існує безпосередній взаємозв'язок між адаптивними можливостями студентів і пе-
вними типами віктимної поведінки. 
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Постановка проблеми. Соціально-економічні та по-

літичні зміни, що відбуваються в нашій країні, зумовлю-
ють призвичаювання людей до складних життєвих об-
ставин, почуття небезпеки, віктимізацію населення. Від-
повідно підвищуються вимоги до адаптивних можливос-
тей суб'єкта. Студентська молодь перебуває на порозі 
активної професійної діяльності, розвиває власний сві-
тогляд, шукає життєві сенси, тому особливо важливим у 
цей період є формування високих адаптивних можливо-
стей, якостей життєстійкості на противагу схильності до 
віктимної поведінки. 

Високий рівень віктимізації серед населення, пот-
реба у профілактиці та корекції віктимної поведінки,  
розвитку адаптивності серед молоді зумовлюють акту-
альність дослідження соціально-психологічних аспектів 
адаптивних можливостей і віктимної поведінки студент-
ської молоді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На адап-
тивні або дезадаптивні прояви поведінки людини впли-
вають зовнішні (соціальні, економічні) і внутрішні психо-
логічні чинники: особистісні властивості, внутрішні конф-
лікти, індивідуальні способи оцінювання ситуації, наста-
нови тощо.  

Науці відомі два види адаптації: фізіологічна та соці-
ально-психологічна. У нашій статті мова буде йти про со-
ціально-психологічну адаптацію. Поняття адаптації ви-
користовується нами в широкому сенсі, подібно до розу-
міння його Ж. Піаже (2004) як процесів асиміляції, що ві-
дповідають модифікації властивостей суб'єкта відпо-
відно до середовища, і процесів акомодації, що познача-
ють зміну середовища відповідно до властивостей суб'-
єкта і взаємопов'язані одне з одним [1]. Ми приєднує-
мось також до погляду на процес адаптації вітчизняного 
психолога Г. О. Балла (1989) як на єдність "взаємозумо-
влених протилежно спрямованих процесів урівнова-
ження суб'єкта із середовищем" [2, с. 99]. У психологіч-
ному словнику за редакцією В. А. Петровського (1990) 
адаптивність-неадаптивність визначаються як "тенден-
ції функціонування цілеспрямованої системи, що визна-
чаються відповідністю (невідповідністю) між її цілями і 
досягнутими в процесі діяльності результатами. Адапти-
вність виражається в узгодженні цілей і результатів, а 
неадаптивність – в їх неузгодженості" [3, с. 11]. Адаптив-
ність суб'єкта також виявляється у здатності правильно 
оцінювати всі аспекти ситуації та змінювати свою пове-
дінку відповідно до зміни ситуації, причому зміна 

поведінки має бути спрямована в бік прогресивного роз-
витку особистості, а не її регресу. У зв'язку з цим 
А. Г. Маклаков (2001) запропонував поняття "особистіс-
ний адаптаційний потенціал", яке пояснив як взаємопо-
в'язані психологічні властивості, що визначають ефекти-
вність адаптації [4]. 

Низка авторів під особистісним адаптаційним потен-
ціалом розуміють інтегральну системну характеристику 
індивідуально-психологічних особливостей особистості, 
що лежить в основі здатності виходити зі стійких внутрі-
шніх критеріїв і орієнтирів у своїй життєдіяльності й збе-
рігати стабільність діяльності та смислових орієнтацій на 
тлі тиску та зовнішніх умов, що змінюються, вважають 
його інтегральною характеристикою рівня особистісної 
зрілості [5, с. 259]. Д. О. Леонтьєв розглядає особистіс-
ний адаптаційний потенціал як базову особистісну хара-
ктеристику, стрижень особистості, який визначає міру 
подолання особистістю життєвих обставин [5].  

Таким чином, адаптивні можливості суб'єкта – це 
комплекс психофізіологічних, особистісних властивос-
тей, що впливають на його адаптивність. 

Іноді процеси адаптації відхиляються в напрямі гіпе-
расиміляції або гіперакомодації. Унаслідок цього за-
надто сильне прагнення пристосуватися під ситуацію 
або змінити все під себе призводить до порушення пси-
хологічних меж суб'єкта іншими людьми або порушення 
психологічних меж іншої людини ним самим і форму-
вання різних типів віктимної поведінки. Оскільки в юна-
цькому віці, у якому перебувають більшість студентів, іс-
нує схильність до пошуку сенсу життя та крайнощів у су-
дженнях і відповідних проявах поведінки, то такі фено-
мени виявляються досить часто. 

Більшістю авторів віктимна поведінка визначається 
як вчинки або дії людини, які так чи інакше провокують 
до заподіяння їй шкоди [6–9]. 

Різним аспектам віктимності присвячено багато дослі-
джень: вивченню класифікації віктимності, критеріїв по-
ділу на види, форми та рівні віктимності в кримінології 
присвячено публікації Д. В. Рівмана (2002), К. В. Вишне-
вецького (2014) [8, 9]; профілактиці віктимізації приділили 
свою увагу О. Б. Бовть (2004), І. Л. Ємельянов (2008), 
Т. Н. Матанцева (2016) [10–12]; до вікових особливостей 
віктимної поведінки звернулися Т. Баширова (2014), 
С. О. Гура (2017), Р. А. Суботіна (2016) та ін. [13–15]. 

Г. М. Малкіна-Пих (2006) виділила такі етапи розвитку 
віктимної поведінки: процес віктимізації (спотворення 

© Чуйко О., Клібайс Т., 2020 



~ 24 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817 
 
усталених переконань щодо себе і свого життя, скоро-
чення часової перспективи); втрата почуття безпеки (ра-
птові напади паніки, гніву, почуття самотності, безпора-
дності, ригідна поведінка; прагнення усамітнитись, ізо-
люватись від людей); повторне ураження (опосередко-
ване звинувачення з боку рідних, близьких у неправди-
вості трагічних ситуацій; формування почуття провини; 
відсутність підтримки); входження у роль жертви (прис-
тосування до ситуацій пригнічення та байдужість до 
цього; самозвинувачення; перенесення безпорадності 
на всі сфери життя) [16]. 

Під дією певних обставин віктимізації суб'єкта може 
сприяти сукупність його психологічних властивостей – ві-
ктимогенний потенціал. 

З погляду О. Андроннікової (2005), до специфічних 
факторів виникнення віктимної поведінки студентів на-
лежать: індивідуальний досвід переживання, спостере-
ження насильства, раніше сформований комплекс пси-
хологічних якостей (емоційна нестійкість, тривожність, 
неадекватна самооцінка), відсутність почуття соціальної 
підтримки, ліберальні й авторитарні типи сімейного ви-
ховання. Причому жоден із перерахованих вище факто-
рів сам по собі не призводить до віктимної поведінки, для 
її реалізації необхідне поєднання комплексу чинників, 
що становлять модель віктимної поведінки [17]. 

Т. Баширова (2014) зазначає, що соціально-психоло-
гічними чинниками віктимної поведінки в студентському 
середовищі є невизначеність життєвої перспективи, від-
сутність світоглядних основ для соціально-культурної 
ідентифікації, високий рівень маніпулятивного впливу в 
процесі соціалізації, втрата активної життєвої позиції, 
негативний вплив мікросоціуму [13]. 

Дослідження Р. А. Суботіної (2016) стосується особи-
стісних чинників віктимної поведінки студентів. У процесі 

дослідження нею були встановлені значущі відмінності 
між групами невіктимних, середньовіктимних і гіпервікти-
мних за рівнем оптимізму, локусом контролю, життєстій-
кістю, активністю, осмисленістю життя [15]. 

Таким чином, дослідники звертають увагу на взаємо-
дію соціальних і особистісних факторів у процесі форму-
вання віктимної поведінки. Слід зазначити, що описані 
вище факти є підґрунтям для вивчення ролі адаптивних 
можливостей суб'єкта в процесі віктимізації, оскільки 
вони є результатом соціально-психологічної адаптації 
або дезадаптації. 

Отже, особливості взаємозв'язку адаптивних можливо-
стей і віктимної поведінки студентської молоді, наскільки 
нам відомо, не були предметом попередніх досліджень. 

Мета статті: вивчити особливості взаємозв'язку адап-
тивних можливостей і типів віктимної поведінки студентів. 

Виклад основного матеріалу та результатів дос-
лідження. Для досягнення мети дослідження було здій-
снено діагностику віктимної поведінки й адаптаційних 
можливостей студентів за допомогою опитувальника 
схильності до віктимної поведінки О. Андроннікової, ба-
гаторівневого особистісного опитувальника "Адаптив-
ність" А. Маклакова і методики діагностики соціально-
психологічної адаптації К. Роджерса та Р. Даймонда. Ви-
значення зв'язку між типом віктимної поведінки й адап-
тивними можливостями проводилося за допомогою кое-
фіцієнта кореляції Пірсона. У дослідженні брали участь 
90 студентів київських ЗВО (1–5-го курсів) різних спеціа-
льностей, з них 44 хлопця та 46 дівчат. 

Значущі кореляції для опитувальника схильності до 
віктимної поведінки й опитувальника соціально-психоло-
гічної адаптації представлені в табл. 1. 

 
Таблиця  1  

Взаємозв'язок типів віктимної поведінки та складових соціально-психологічної адаптації 

Змінні 
Адаптив-
ність 

Дезадап-
тивність 

Прийняття 
себе 

Неприй-
няття себе 

Прийняття 
інших 

Неприйняття 
інших 

Емоційний 
комфорт 

Внутрішній 
контроль 

Агресивна  
віктимна поведінка 

- - - ,231 - ,632** -  

Самоушкоджувальна 
віктимна поведінка 

-,320 - -,312 ,546* - - -  

Гіперсоціальна 
віктимна поведінка 

,312 - ,232 - ,430 - ,562*  

Залежна 
віктимна поведінка 

- ,567* - ,518* - ,612** -  

Реалізована  
віктимність 

     ,510*  -,506* 

** – кореляція значуща на рівні 0,01 (двостороння) 
* – кореляція значуща на рівні 0,05 (двостороння) 
 
При аналізі даних, отриманих у результаті розраху-

нку коефіцієнта кореляції, було виявлено значущі прямі 
взаємозв'язки між неприйняттям інших і агресивною ві-
ктимною поведінкою та залежною віктимною поведін-
кою (r = 0,632 та r = 0,612, відповідно). Це пояснюється 
тим, що особа, яка проявила агресію до інших, зазви-
чай пояснює свою поведінку, приписуючи постражда-
лим негативні риси. 

У процесі статистичного аналізу було виявлено прямі 
зв'язки на рівні тенденції між схильністю до самоушкоджу-
вальної поведінки й до залежної поведінки та неприй-
няття себе (r = 0,546; r = 0,518, відповідно). Такі резуль-
тати свідчать про деяку схожість між самоушкоджуваль-
ною та залежною поведінкою, яка ґрунтується на неприй-
нятті себе й агресії, спрямованій на себе, або прийнятті 
агресії іншої людини щодо себе. Очевидно, що з кожним 
повторним випадком аутоагресії та з кожною пасивною 
згодою з фактом фізичної або психологічної агресії іншої 
людини щодо себе неприйняття себе буде зростати, що 

призводить до подальшої дезадаптації; відповідно спо-
стерігаємо прямий зв'язок на рівні тенденції залежної вік-
тимної поведінки та дезадаптивності (r = 0,567). Також не-
прийняття себе могло призвести до формування самопо-
шкоджувальної та залежної поведінки. 

Прямий зв'язок на рівні тенденції мають схильність 
до гіперсоціальної поведінки та емоційний комфорт 
(r = 0,562), що пояснюється соціальним схваленням та-
кої поведінки. 

Спостерігаються прямий зв'язок на рівні тенденції 
між реалізованою віктимністю та неприйняттям інших 
(r = 0,51) і зворотний зв'язок із внутрішнім контролем 
(r = -0,506). Оскільки при реалізованій віктимності лю-
дина вже стала жертвою злочину, то внаслідок психоло-
гічної травми вона може відчувати страх, недовіру до ін-
ших, бажання відгородитися й обмежити спілкування. 
Внутрішній локус контролю, з одного боку, сприяє уник-
ненню ситуацій, у яких людина може стати жертвою зло-
чину, з іншого боку, особи з реалізованою віктимністю 
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(серед яких можуть бути й люди з нейтральною віктимні-
стю) на рівні психологічного захисту заперечують власну 
роль у виникненні загрозливої ситуації.  

У результаті статистичного аналізу було виявлено 
значущі прямі зворотні зв'язки між схильністю до 

залежної віктимної поведінки й особистісним адаптацій-
ним потенціалом (r = 0,632). Зв'язки на рівні тенденції вста-
новлені між схильністю до залежної віктимної поведінки та 
нервово-психічною стійкістю (r = -0,523), реалізованою вік-
тимністю і нервово-психічною стійкістю (r = -0,530) (табл. 2). 

 
Таблиця  2  

Взаємозв'язок типів віктимної поведінки та складових особистісного адаптаційного потенціалу 

Змінні 
Нервово-психічна 

стійкість 
Комунікативний 

потенціал 
Моральна 

нормативність 
Особистісний 

адаптаційний потенціал 
Агресивна  
віктимна поведінка 

- - -0,370 - 

Самоушкоджувальна 
віктимна поведінка 

-0,390 - - - 

Гіперсоціальна 
віктимна поведінка 

- - ,354 - 

Залежна 
віктимна поведінка 

-,523* -0,391 - -,632** 

Реалізована віктимність -,530* - - -,231 
** – кореляція значуща на рівні 0,01 (двостороння) 
* – кореляція значуща на рівні 0,05 (двостороння) 
 
Отримані дані можна пояснити тим, що особи з реа-

лізованою віктимністю пережили психічну травму; особи 
із залежною віктимною поведінкою тривалий час перебу-
вають у стресовому стані, оскільки постійно підшикову-
ються під бажання і цінності іншої людини; також нер-
вово-психічна нестійкість могла сформуватися в ситуа-
ції, у якій особа стала жертвою або почала проявляти 
залежну поведінку, і сприяти розвитку віктимної поведі-
нки. Соціальні фактори (економічна та політична неста-
більність, воєнні дії на Сході України, зміст багатьох те-
левізійних передач тощо), які впливають на молодих лю-
дей у сучасному суспільстві, на жаль, сприяють форму-
ванню залежної поведінки та реалізації віктимогенного 
потенціалу. 

Висновки. У результаті емпіричного дослідження 
проблеми взаємозв'язку віктимності й адаптивних мож-
ливостей студентів було доведено, що існує безпосере-
дній взаємозв'язок між адаптивними можливостями сту-
дентів і віктимністю, причому чим вищий показник вікти-
мної поведінки, тим нижчий рівень адаптивних можливо-
стей. Зокрема, найбільша кількість прямих взаємозв'яз-
ків спостерігається між залежною віктимною поведінкою, 
дезадаптивністю, неприйняттям себе та інших; зворот-
ній зв'язок – із нервово-психічною стійкістю й особистіс-
ним адаптаційним потенціалом. При реалізованій вікти-
мності також спостерігається знижена нервово-психічна 
стійкість і неприйняття інших, що пояснюється дією за-
хисних механізмів та наслідками психологічної травми. 

Неприйняття інших характерне для людей з агресив-
ною віктимною поведінкою, і навпаки, не приймають себе 
особи, схильні до самопошкодження. Люди з гіперсоціаль-
ною віктимною поведінкою відчувають емоційний комфорт, 
оскільки така поведінка схвалюється суспільством. 

Перспективи дослідження. Отримані результати 
можуть служити основою для подальшого дослідження 
теми адаптивності в поєднанні з вивченням механізмів 
психологічного захисту, копінг-стратегій, які використо-
вують люди з віктимною поведінкою та без неї; можуть 
бути основою для створення програми профілактики і 
психологічної корекції віктимної поведінки та підвищення 
адаптивних можливостей студентів. 
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ADAPTIVE CAPACITY AND VICTIM BEHAVIOR OF STUDENT YOUTH 

  
The basic approaches to the interpretation of adaptability, adaptive potential, victim behavior and mechanisms of its development are analyzed. 

The concept of "adaptive capabilities" is formulated. The peculiarities of the violation of the adaptive processes that lead to the formation of victim 
behavior are outlined. 

The article presents an analysis of the research conducted among first- and fifth-year students with the aim of establishing the relationship 
between adaptive capabilities and types of victim behavior. The study involved 90 students. According to the results of the empirical study, it can be 
argued that there is a direct correlation between students' adaptive capacities and victimization, the higher the victim behavior index, the lower the 
level of adaptive capacities. In particular, the greatest number of direct relationships is observed between dependent victim behavior, maladaptation, 
aversion to self and others; feedback – with mental and mental resilience and personal adaptive potential. With the implemented victimization, there 
is also a decrease in neuro-psychic stability and aversion of others, which is explained by the action of protective mechanisms and the consequences 
of psychological trauma. The rejection of others is also characteristic of students with aggressive victim behavior, and on the contrary, they do not 
accept self-harming persons. Students with hypersocial victim behavior feel emotional comfort as this behavior is approved by the community. 

Keywords: victim behavior, victimization, victimogenic potential, adaptation, adaptive capabilities, personal adaptive potential. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
И ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Проанализированы основные подходы к трактовке адаптивности, адаптационного потенциала, виктимного поведения и механиз-

мов его развития. Сформулировано понятие "адаптивные возможности". Определены особенности нарушения адаптивных процессов, 
которые приводят к формированию виктимного поведения. Представлены результаты исследования, которое проводилось среди 
студентов первого – пятого курсов с целью установить взаимосвязь адаптивных возможностей и типов виктимного поведения. До-
казано, что существует непосредственная взаимосвязь между адаптивными возможностями студентов и определенными типами 
виктимного поведения. 

Ключевые слова: виктимность, виктимное поведение, виктимизация, виктимогенный потенциал, адаптация, адаптивные возмо-
жности, личностный адаптивный потенциал. 

 
  


