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ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АПАТІЇ У СТУДЕНТІВ
Анотація: розглянуто проблему апатії студентів як чинника відсутності
продуктивності у навчанні. Проаналізовано останні вітчизняні та зарубіжні
дослідження, що присвячені підходам до визначення феномену апатії, що свідчить про
її полікультурність. Розкрито цей феномен як відсутність можливості визначення мети,
відсутність енергії та інтересу, байдужість до змін і труднощі в ухваленні рішень. У
межах емпіричного дослідження визначено дві групи респондентів із високим і
низьким рівнем апатії. Відповідно до виділених рівнів були встановлені індивідуальнопсихологічні чинники апатії. Такими чинниками виявилися інтроверсія, залежність від
інших, емоційна нестійкість, нерозвинута академічна мотивація. Відповідно у
респондентів із низькою апатією вираженими є цінності: цікава робота, впевненість у
собі, незалежність, освіченість, відчуття суб’єктивного благополуччя.
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Abstract: the article deals with the problem of students' apathy as a factor that define
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the lack of productivity in learning. The latest domestic and foreign studies and approaches to
the definition of the phenomenon of apathy, which indicates its multiculturalism are analyzed.
We view this phenomenon as a lack of ability to define goals, lack of energy and interest,
indifference to change, and difficulty in making decisions. The empirical study identified two
groups of respondents with high and low levels of apathy. Individual psychological factors of
apathy were established according to the allocated levels. They turned out to be introversion,
dependence on others, emotional instability, undeveloped academic motivation. Accordingly,
respondents with low apathy have expressed values such as interesting work, self-confidence,
independence, education, and a sense of subjective well-being.
Key words: apathy, emotional sphere of personality, value sphere of personality,
students, individually-psychological factors.
Нина Подбуцкая, Анастасия Кныш
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АПАТИИ У
СТУДЕНТОВ
Аннотация: в статье рассмотрена проблема апатии студентов как фактора
отсутствия продуктивности в обучении. Проанализированы последние отечественные и
зарубежные исследования, посвященные подходам к определению феномена апатии, что
свидетельствует о ее поликультурности. Мы рассматриваем этот феномен как отсутствие
возможности определения цели, отсутствие энергии и интереса, безразличие к изменениям
и трудности в принятии решений. В эмпирическом исследовании определены две группы
респондентов с высоким и низким уровнем апатии. Согласно выделенных уровней были
установлены индивидуально-психологические факторы апатии. Ими оказались
интроверсия, зависимость от других, эмоциональная неустойчивость, неразвитая
академическая мотивация. Соответственно респонденты с низкой апатией имеют такие
выраженные ценности, как интересная работа, уверенность в себе, независимость,
образованность, чувство субъективного благополучия.
Ключевые слова: апатия, эмоциональная сфера личности, ценностная сфера
личности, студенты, индивидуально-психологические факторы.
Nina Pidbutska, Anastasia Knysh
An extended abstract of paper on the subject of:
”Individually-psychological factors of apathy in students”
Problem setting. Every year more
than 70% of school graduates in Ukraine
enter higher education institutions, which is
one of the highest rates in Europe and the
world. For most high school students,
university
education
is
a
natural
continuation of the school process and is
considered a mandatory stage not only of
professional but also personal development.
With high levels of interest in higher
education, researchers also report a
relatively low level of readiness for higher
education, which is often due to a lack of
60

involvement in the learning process and
general apathy. Apathetic students usually do
not understand their purpose of study, set low
academic standards, make minimal efforts to
master the educational material. As a result,
the effectiveness of their personal professional
growth and the team as a whole is reduced,
because the presence of apathetic students acts
as a devaluing factor for more motivated
participants of the learning process.
Recent research and publications
analysis. Apathy (acrasia) as a philosophical
category, considered in the social context as
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a lack of social activity, unwillingness to component, as they relate to both the
make decisions (N. Kovtun, A. Latysheva, motivational and emotional spheres of
L. Pazina, S. Samigin and others), apathy as personality.
a lack of purposeful behavior, as a
In the psychological dictionary we
neuropsychiatric problem (A. Avedisova, can see the definition of apathy as a state
M. Kutlubaev,
N. Fedorova,
R. Jorge, characterized by emotional passivity, genS. Starkstein, R. Robinson, etc.). Apathy as a eral indifference, simplification of feelings,
psychological phenomenon, which is consi- indifference to environmental events and
dered as a problem of alienation of weakening of motives and interests, which
personality (T. Gordeeva, E. Osin, occurs against the background of reduced
O. Sychev, etc.), in the empirical aspect is physical and psychological activity. Apathy
considered as one that leads to a decrease in is also described as a mental state characlearning motivation (S. Bikar, A. Marziyeh & terized by a complete lack of emotions, urges
A. Pourghaz, Stanton, Rebeka, Knox, David, and desires; a kind of "emotional and
etc.). In recent years, in psychological motivational paralysis".
research, student apathy is studied as one of
Common to the definitions of apathy
the manifestations of emotional disorders, is the direct relationship with motivation,
which prevents the quality of learning activity / passivity and the emotional sphere,
(R. Bilous, D. Pisarenko), as an indicator of so in the context of our study we understand
low meaningfulness of life and purpo- apathy as a phenomenon of lack of ability to
sefulness (R. Mahmutova), as an obstacle to define purpose, energy and interest,
innovation (E. Pavlova). Another powerful indifference to change and difficulty in
scientific field is the study of social apathy of decision making.
students, which negatively affects their invoThe analysis of the literature shows
lvement in the educational process that empirically the problem of student
(V. Argunova, N. Gayfullina, O. Zolotareva, apathy, including its individually-psychoO. Ismailova, L. Kasaeva, D. Conte, A. Rus, logical factors is not sufficiently studied in
G. Samoilova).
the field of domestic psychological science,
Paper objective is to determine which led to its selection and development of
individually-psychological factors of apathy tools for its study.
in students.
To achieve this goal, the following
Paper main body. In recent years, the psychodiagnostic methods were used:
problem of apathy was considered in the "R. Handelman's Questionnaire of Youth
context of the study of nervous and mental Apathy" (adaptation by A. Zolotareva), a fivedisorders, as one of the indicators of factor personal questionnaire (R. McCrae,
depression, dementia, schizophrenia and so P. Costa), methods for determining value
on. In particular, in psychiatry, the concept orientations (M. Rokych, methods), “Scale of
of apathy is defined as a manifestation of subjective well-being”, “Scale of academic
indifference, alienated attitude to what is motivation” (T. Gordeeva, O. Sychev,
happening around, lack of desire for any E. Osin), as well as methods of data
activity. Thus, diagnostic criteria for apathy processing using the statistical data package
were developed, which include: lack of SPSS (version 20.0): the nonparametric
motivation and presence, weakening of method of differences – Mana-Whitney test.
purposeful behavior, inability to make The study involved 47 engineering students
efforts, dependence on others, lack of of 2-4 courses, studying in the specialties:
interest in learning new or new life electric transport, technical electrocexperiences, lack of interest in own prob- hemistry, industrial biotechnology.
lems, lack of emotional reaction to events.
Conclusions of the research.
Yu can see that they have a psychological Theoretical analysis allowed us to define the
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concept of apathy as a phenomenon will lead to implementation in any field of
characterized by the lack of ability to life and inspire further success.
determine purpose, energy and interest,
According to the indicators of
indifference to change and difficulty in subjective well-being, students with unexdecision-making. Psychological tools have pressed apathy in general do not feel
been developed to achieve the goal of the dependent on the social environment and at
study, namely the disclosure of individual the same time strive to establish favorable
psychological factors of apathy in students. relationships with other people, understanTwo groups of respondents with high and ding that communication is an important aslow levels of apathy were identified.
pect for success in education and profesSignificant differences were found in sional activities. be friendly, sociable, easy
the factors of “extraversion-introversion” and to communicate, empathetic and socially
“commitment-isolation”, which indicates the active. They do not get tired of the dimencharacteristic of respondents with a low level sional course of their lives and always try to
of apathy sociability, the need to communicate bring something new to it.
with people, optimism, desire for indepenThus,
individually-psychological
dence, emotional maturity and more.
factors of apathy in students are introRegarding the value sphere, the version, dependence on others, emotional
higher levels in the group of respondents instability, undeveloped academic motivawith high levels of empathy occupy such tion, unwillingness to acquire knowledge,
terminal values as knowledge, happy family unwillingness to spend effort and time on
life, the presence of loyal friends, interesting learning, loss of interest, lack of motivation
work and self-confidence. Among the instru- in their studies and heavy workload . Acmenttal values are education, independence, cordingly, respondents with low apathy have
sensitivity, cheerfulness, self-control, intran- such strong values as interesting work, selfsigence to shortcomings in oneself and confidence, independence, education, a sense
others. Therefore, such students are aware of of subjective well-being and developed
the need for their own development, which academic motivation.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями.
Щороку більше 70% випускників шкіл в
Україні вступають до закладів вищої
освіти, що є одним із найбільш високих
показників у Європі та світі. Навчання у
ЗВО для більшості учнів старших класів
загальноосвітніх навчальних закладів є
природним продовженням процесу шкільного навчання і розглядається як
обов’язковий етап не тільки професійного, але й особистісного розвитку. За високих показників зацікавленості щодо
здобуття вищої освіти, дослідники констатують також достатньо низький рівень
готовності до професії випускників вишів, що часто пов’язано з недостатньою
замученістю до процесу та загальною апатією. Апатичні студенти, як правило, по62

гано розуміють свою мету навчання у
ЗВО, встановлюють низькі академічні
стандарти, докладають мінімальні зусилля до засвоєння навчального матеріалу. Як результат, знижується ефективність не тільки їхнього особистого професійного зростання, а й колективу в цілому, адже наявність апатичних студентів
виступає в ролі знецінюючого чинника
для більш мотивованих учасників навчального процесу [8,9,13].
Аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких започатковано
розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор. Апатія (акразія) як філософська категорія, що розглядається в соціальному та суспільному контексті у вигляді відсутності соціальної активності, небажання приймати рішення (Н. Ковтун,
А. Латишева, Л. Пазіна, С. Самигін та ін.),
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апатія як відсутність цілеспрямованої отриманих наукових результатів. Переваповедінки, тобто нервово-психічна про- жна більшість наукових досліджень,
блема
(А. Аведісова,
М. Кутлубаєв, проведення яких було здійснено за
Н. Федорова, Р. Джордж, С. Старкштейн, останні п’ять років, зосереджено на досліР. Робінсонта ін.). Апатія як психологіч- дженні нервових і психічних розладів, як
ний феномен, що досліджується у кон- один з показників депресії, деменції, шитексті проблеми відчуження особистості зофренії тощо. Зокрема, у психіатрії по(Т. Гордєєва, Є. Осін, О. Сичьов та ін.), в няття апатії позначається як прояв байдуемпіричному аспекті розглядається як жості, відчуженому ставленні до того, що
така, що призводить до зниження нав- відбувається навколо, відсутність прагчальної мотивації (S. Bikar, A. Marziyeh, нення до будь-якої діяльності. Так було
A. Pourghaz, Stanton, Rebekah, Knox, розроблено діагностичні критерії апатії,
David та ін.). В останні роки в психо- до яких належать: відсутність мотивації,
логічних дослідженнях апатія студентів наявність, ослаблення цілеспрямованої
вивчається як один із проявів емоційних поведінки, нездатність зробити зусилля,
розладів, що перешкоджає якісному зас- залежність від інших, відсутність інтересу
воєнню навчального матеріалу (Р. Білоус, до вивчення нового або до нового житД. Писаренко), як показник низької тєвого досвіду, відсутність інтересу до
осмисленості життя та цілеспрямованості власних проблем, відсутність емоційної
(Р. Махмутова). як перешкоду до ін.- реакції на події [3,7,11,19]. Можна побановаційної діяльності (Є. Павлова). Ще чити, що вони мають у собі психологічну
одним потужним науковим напрямом є складову, оскільки стосуються як мотидослідження соціальної апатії студентів, ваційної, так й емоційної сфери
що негативно впливає на їхню заму- особистості.
ченість
до
навчального
проУ психологічному словнику бацесу (В. Аргунова,Н. Гайфулліна,
чимо визначення апатії, як стану, що
О. Золотарьова, О. Ісмаїлова, Л. Касаєва, характеризується емоційною пасивністю,
Д. Конте, А. Русь, Г Самойлова).
спрощенням почуттів, загальною та байВиділення невирішених раніше дужістю до навколишніх подій і ослабчастин загальної проблеми, котрим прис- ленням мотивів і інтересів, що протікають
вячується дана стаття. Аналіз останніх на фоні зниженої фізичної та психопублікацій вказує на нечисленність сис- логічної активності [1]. Також апатію
темних досліджень, присвячених як те- описують як психічний стан, що харакоретико-методологічному, так й емпірич- теризується повною відсутністю емоцій,
ному аналізу проблеми апатії як психо- потягів і бажань; свого роду “емоційнологічного феномена, зокрема тих індиві- мотиваційний параліч” [2].
дуально-психологічних чинників, що вплиЗагальним для визначень апатії є
вають на ті чи інші її прояви протягом нав- безпосередній взаємозв’язок із мотивачання у закладі вищої освіти. Їхнє виз- цією, активністю/пасивністю та емоційначення сприятиме розробці програми пси- ною сферою, тож у контексті нашого
холого-педагогічного супроводу освітнього дослідження розуміємо апатію як фенопроцесу з метою запобігання проявів бай- мен відсутності можливості визначення
дужості до навчання, змін і труднощів під мети, енергії та інтересу, байдужість до
час ухвалення рішень.
змін і труднощі під час ухвалення рішень.
У роботах закордонних дослідниФормулювання цілей статті
(постановка завдання). Визначити інди- ків поняття студентської апатії та
відуально-психологічні чинники апатії у демотивації розглядається переважно в
студентів.
контексті виділення факторів, що сприяВиклад основного матеріалу ють або перешкоджають її виникдослідження з повним обґрунтуванням ненню (Zeynali, S., Pishghadam, R.,
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Hosseini
Fatemi,
A., 2019; Tanaka, можна звернутися за особистою порадою
M., 2017; Méndez López, M. G., Bautista (Stanton, Rebekah; Knox, David, 2018).
Tun, M., 2017). В якості факторів виникТаким чином, аналіз літератури
нення апатії у студентів дослідники виді- [4,5,10,11] свідчить, що емпірично проляють: низький рівень перфекціонізму, блема студентської апатії, у тому числі її
демотивуюче соціальне середовище, від- індивідуально-психологічних чинників не
сутність навичок до автономного на- достатньо
досліджена
на
теренах
вчання та особистісно значущих цілей до вітчизняної психологічної науки, що зунього, негативне емоційне ставлення до мовило її вибір та розробку інструментанавчання. Також дослідження засвідчили, рію для її дослідження.
Для досягнення мети було викорисщо хлопці частіше демонструють апатію в
процесі навчання, ніж дівчата, що тано наступні психодіагностичні методики:
юнацької
апатії
пов’язано з негативним емоційним “Опитувальник
Р.
Хандельмана”
(адаптація
А.
Золоставленням
до
процесу
тарьової), пʼятифакторний особистісний
(MéndezLópez, M. G.,BautistaTun,
M., 2017). У дослідженні S. Bikar з коле- опитувальник (Р. МакКрає, П. Коста), Мегами розглядалися різні аспекти студен- тодика визначення ціннісних орієнтацій
тської апатії в контексті емоційного виго- (М. Рокич), методика “Шкала субʼєкряння і було підтверджено, що апатія тивного благополуччя”, методика “Шкала
студентів прямо пов’язана з негативними академічної мотивації” (Т. Гордєєва, О. Сичьов, Є. Осін), а також методи обробки
емоційним
ставленням
до
даних за допомогою статистичного пакету
навчання (Bikar,
S.,
Marziyeh,
A.,
даних SPSS (версія 20.0): метод розбіжPourghaz, A., 2018).
ностей танепараметричний критерій МанаРозглядаються і фактори, що мо- Уітні. У дослідженні взяло участь 77
жуть виступати в ролі мотиваторіві студентів-інженерів 2-4 курсів, що навчазнижувати апатію студентів. У феноме- ються за спеціальностями: електротнологічному дослідженні (Craves D., ранспорт, технічна електрохімія, виробничі
2018) було доведено, що подоланню біотехнології.
апатії сприяють: сувора самоорганізація
За результатами опитувальника
процесу навчання, задоволеність своєю юнацької апатії (Р. Хандельман) ресроботою, чіткі очікування та цілі в на- пондентів було поділено на дві групи
вчанні. Díaz-Lauzurica, B., та Moreno- залежно від рівня апатичного стану.
Salinas, D. продемонстрували, що подо- Відповідно до цього було проведено
ланню апатії сприяє занурення у практи- порівняльне дослідження щодо індивідуачну діяльність: студенти, що мають мож- льно-психологічних чинників високого та
ливість відпрацьовувати здобуті знання низького рівня апатії.
на практиці, менше схильні до прояву
Примітка: Група 1 – група з
апатії, ніж ті, хто навчається у відриві від низьким рівнем апатії; Група 2 – група з
практики (Díaz-Lauzurica, B., Moreno- високим рівнем апатії.Курсивом виділені
статистично значущі показники.
Salinas, D., 2019).
Встановлено, що студенти з
Окреме місце в закордонних дослідженнях займає вивчення ролі універ- низьким рівнем апатії мають високі
ситетського середовища у розвитку студе- показники за фактором “екстраверсіянтської апатії. Так, доведено, що виклада- інтроверсія”, що свідчить про характерну
цька емпатія є фактором, що сприяє для них товариськість, потребу в спілпідвищенню емоційної зацікавленості куванні з людьми, з якими можна погостудентів у навчанні. Ще одним елемен- ворити і приємно провести час, прагнення
том, що попереджує виникнення апатії є до розваг, імпульсивність, безтурботність
наявність особистого ментора, до якого та оптимістичність.
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Таблиця1
Індивідуально-психологічні властивості студентів залежно від рівня апатії
Фактор
екстраверсіяінтроверсія
прихильністьвідокремленість
самоконтрольімпульсивність
емоційна стійкістьемоційна нестійкість
експресивністьпрактичність

Група 1

SD (середній бал)
Група 2

164,25

Uемп.

P

132,46

189

p≤0,5

156,55

130,28

171

p≤0,5

139,74

133,82

244

p≥0,05

123,74

158,46

168

p≤0,5

155,36

159,33

256

p≥0,05

Відповідно студенти з високим
рівнем апатії мають низькі показники за
фактором “екстраверсія-інтроверсія”, що
свідчить про спрямованість психіки
людини на інтроверсію, яка характеризує
їх як деколи невпевнених, стурбованих
своїми особистими проблемами і переживаннями, стриманих та замкнутих. Можна
припустити, що орієнтація на навчання,
побудова планів щодо професійного майбутнього є цінним у товаристві студентів,
тож забезпечує реалізацію потреби у
спілкуванні.
За
шкалою
“прихильністьвідокремленість” також було знайдено
достовірні відмінності. У респондентів з
низьким рівнем апатії спостерігаються
більш низькі
бали за фактором
“відокремленість”, тож ці студенти прагнуть бути незалежними та самостійними,
намагаються тримати відокремлену позицію при взаємодії з іншими, завжди готові
відстоювати власну позицію в конкурентній боротьбі. У студентівіз високим
рівнем апатії домінує “прихильність”, що
свідчить про їх загальну пасивність,
залежність від інших, від їхнього
настрою.

Відповідно
до
показників
емоційної стійкості, то вони в більшій
мірі притаманні студентам із невисокою
апатією, тобто вони самодостатні, впевнені, емоційні зрілі, можуть контролювати власні емоції, що й є запорукою
конструктивного ставленнядо власного
професійного майбутнього. Студенти, що
демонструють менше ентузіазму до
навчання, імпульсивні, йдутьвід реальності, часто не можуть подолати
труднощі.
За такими
показниками, як
“самоконтроль-імпульсивність”
та
“експресивність-практичність” значущих
відмінностей не знайдено, але зазначимо
про деякі з них. Респонденти із низьким
рівнем апатії характеризуються відповідальністю, точністю у справах, дотримуються моральних принципів, мають
високу регуляцію власної поведінки.
Високоадаптивні – реалістично дивляться
на життя, використовують логіку у вирішенні складних життєвих обставин.
Встановлено, що визначені дві
групи респондентів відповідно до рівня
емпатії розрізняються за вираженістю
певних ціннісних орієнтацій (табл. 2, 3).
Таблиця 2

Особливості термінальних ціннісних орієнтацій відповідно до рівня емпатії
Тип цінностей
(термінальні)
Активне діяльне життя

Середнє арифметичне
Група 1
Група 2
9,04
8,36
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Uемп.

P

242

p≥0,05
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Продовження таблиці
Життєва мудрість
Здоров’я (фізичне і
психічне)
Цікава робота
Краса природи та
мистецтва
Любов
Матеріально забезпечене
життя
Наявність вірних друзів
Суспільне визнання
Пізнання
Продуктивне життя
Розвиток
Розваги
Свобода
Щасливе сімейне життя
Щастя інших
Творчість
Впевненість в собі

8,31

8,56

268

p≥0,05

4,36

4,48

264

p≥0,05

7,85

13,09

184

p≤0,5

13,19

14,67

248

p≥0,05

5,41

6,26

265,5

p≥0,05

9,04

8,42

244

p≥0,05

7,27
8,47
4,07
8,45
8,18
8,9
7,15
6,46
8,14
9,12
8,03

14,16
9,16
11,46
8,72
7,13
8,44
9,04
14,78
7,36
8,68
11,34

190
241,5
186
258
254
248
255,5
184
246
256,5
190

p≤0,5
p≥0,05
p≤0,5
p≥0,05
p≥0,05
p≥0,05
p≥0,05
p≤0,5
p≥0,05
p≥0,05
p≤0,5

Примітка: Група 1 – група з
низьким рівнем апатії; Група 2 – група з
високим рівнем апатії. Курсивом виділені
статистично значущі показники.
Визначено, що більш високі щаблі
в групі респондентів із високим рівнем
апатії займають такі термінальні цінності
як пізнання, щасливе сімейне життя,
наявність вірних друзів, цікава робота та
впевненість у собі. Таким чином, такі
студенти усвідомлюють необхідність
власного
розвитку,
що
зумовить

реалізацію у будь-якій сфері життєвіяльності та надихне на подальші успіхи.
За іншими ціннісними орієнтаціями ранги майже однакові, тобто
студенти більш за все цінують здоров’я,
любов, свободу, розвиток, та меншою
мірою – красу природи та мистецтва,
активне життя та творчість, що
підтверджується раніш проведеними
дослідженнями [6,12,14].
Щодо інструментальних цінностей
у студентів із різним рівнем апатії, то
результати наведено у табл. 3.
Таблиця 3

Особливості інструментальних ціннісних орієнтацій відповідно до рівня емпатії
Тип цінностей
(інструментальні)
Акуратність
Вихованість
Високі запроси
Життєрадісність
Старанність
(дисциплінованість)
Незалежність (здатність
діяти самостійно, рішуче)
Непримиренність до недоліків
у собі та інших
Освіченість (широта знань,
висока загальна культура)
Відповідальність
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Uемп.

P

Група1

Група 2

7,66
5,78
10,16
6,48

8,72
5,84
10,11
10,12

240
248
242,5
176

10,47

10,28

242

p≥0,05

5,71

9,43

174

p≤0,5

14,33

16,54

248

p≤0,05

4,48

10,06

186

p≤0,5

8,09

8,13

242,5

p≥0,05

p≥0,05
p≥0,05
p≥0,05
p≤0,5
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Продовження таблиці
Раціоналізм
Самоконтроль (стриманість,
самодисципліна)
Сміливість у відстоюванні
своєї думки, поглядів
Тверда воля
Терпимість
Широта поглядів
Чесність
Ефективність у справах
Чуйність

10,19

9,54

244

p≥0,05

8,39

9,9

255

p≤0,05

8,68

8,49

248,5

p≥0,05

11,13
11,08
9,15
10,33
9,09
6,57

11,49
10,16
9,27
10,48
8,61
11,18

242
254,5
248
252
254,5
186,5

p≥0,05
p≥0,05
p≥0,05
p≥0,05
p≥0,05
p≤0,5

Примітка: Група 1 – група з
низьким рівнем апатії; Група 2 – група з
високим рівнем апатії. Курсивом виділені
статистично значущі показники.
Встановлено, що статистично
достовірні відмінності знайдено між
рангами за такими інструментальними
цінностями, як:освіченість (широта знань,
висока загальна культура), незалежність
(здатність діяти самостійно, рішуче),
чуйність, життєрадісність, самоконтроль
(стриманість, самодисципліна), непримиренність до недоліків у собі та інших.
Студенти із низьким рівнем апатії
цінують знання, високу ерудованість,
розуміють, що високий рівень культури
сприяє загальному розвитку та досягненням у житті. Вони прагнуть самостійно вирішувати власні проблеми та
труднощі, занеобхідності рішуче діють.
Важливою рисою є регуляція власної
поведінки, можливість контролювати
власні емоції, пориви, вміння вибудовувати алгоритм власної поведінки. У

цілому мають виражений емоційний
інтелект, що характеризується чуйністю
та емпатією до інших, загальною життєрадісністю,
також
намагаються
відповідати якомусь взірцю.
Досліджуючи особливості суб’єктивного благополуччя залежно від рівня
апатії визначені результати, що наведені
на рис. 1.
Встановлено, що між такими
показниками
як
“напруженість
та
чутливість”, “ознаки, які супроводжують
основну психоемоційну симптоматику” та
“самооцінка здоров’я” значних відмінностей немає. Однак, є значущі відмінності за показником “зміни настрою”
(Uемп=355, p≤0,01). Респонденти із
невираженою апатією мають відповідно
низький рівень за шкалою, що свідчить
про присутній у них постійний настрій, на
відміну від групи з високим рівнем апатії,
респонденти якої відчувають постійні
зміни настрою, що безумовно впливає на
ефективність будь-якого виду діяльності.
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Рис.1. Показники субʼєктивного благополуччя відповідно до рівня апатії
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Примітка: І – напруженість та нерішучість у спілкуванні з незнайомими
чутливість;
ІІ
–
ознаки,
які людьми, відсутня спонтанність у висловсупроводжують основну психоемоційну люваннях, вони недовіряють іншим
симптоматику; ІІІ – зміни настрою; IV – людям, не прагнуть бути відкритими.
значущість соціального оточення; V –
За показником “ступінь задоволесамооцінка здоров’я; VI – ступінь задово- ності повсякденною діяльністю” всталеності повсякденною діяльністю.
новлені серйозні відмінності, студенти із
Визначені статистично значущі низьким рівнем апатії мають 4,11 бали, а з
відмінності за шкалою “значущість соці- високим – 9,98. Це свідчить, що перша
ального оточення” (Uемп=255, p≤0,05). Для група респондентів не втомлюється від
студентів із невираженою апатією в розмірного ходу свого життя і завжди
цілому не відчувають залежність від намагається внести у нього щось нове,
соціального оточення та при цьому тобто мають виражені винахідливість і
прагнуть до встановлення сприятливих захопленість у повсякденних життєвих
взаємовідносин із іншими людьми, ситуаціях, намагаються емоційно насирозуміючи, що спілкування є важливим чувати та наповнювати життя змістом.
аспектом для досягнення успіхів у Група з високим рівнем апатії не
навчальній та професійній діяльності, тож задоволені своєю повсякденною діреспонденти намагаються бути добро- яльністю, невпевнені у власних силах, не
зичливими, товариськими, невимуше- контролюють події власного життя.
ними в спілкуванні, емпатичними і соціВажливим аспектом дослідження є
ально активними. На відміну від низько- вивчення особливостей академічної мотиапатичних респондентів, студенти із вації, на яку впливає вираженість апатії
високим
рівнем
апатії
виявляють студентів (рис. 2).
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Рис. 2. Особливості академічної мотивації в залежності від рівня апатії

Примітка: Група 1 – група з
низьким рівнем апатії; Група 2 – група з
високим рівнем апатії.
Встановлено,
що
статистичні
достовірні відмінності є за такими
шкалами, як “пізнавальна мотивація”,
“мотивація
досягнення”.
Відповідно
респонденти із низьким рівнем апатії
прагнуть пізнавати нове, зрозуміти нові
теми, розв’язувати нові проблеми,
досягати
максимально
високих
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результатів у навчанні, відчувати задоволення в процесі вирішення складних
завдань. На відміну від респондентів із
високою апатією, у яких відсутній пізнавальний інтерес та прагнення вчитися та
досягати високих результатів.
За шкалами “мотивація саморозвитку” та “мотивація самоповаги”
визначено незначні відмінності, що
свідчить про те, що студенти обох груп
мають вираженість прагнення до розвитку
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своїх здібностей, свого потенціалу в рам- друзів, цікава робота та впевненість у
ках навчальної діяльності, досягнення від- собі. Серед інструментальних –
це
чуття майстерності та компетентності.
освіченість, незалежність, чуйність, житРезультати
за
шкалами тєрадісність, самоконтроль, непримирен“інтроєцирована мотивація” та “екстер- ність до недоліків у собі та інших. Тож
нальна мотивація”, “амотивація” значно такі студенти усвідомлюють необхідність
статистично різняться. Респон-денти із власного розвитку, що зумовить реалівисоким рівнем апатії мають високі бали, зацію у будь-якій сфері життєдіяльності
що свідчить про те, що у таких та надихне на подальші успіхи.
респондентів домінує спонукання до наЗа показниками суб’єктивного
вчання, зумовлене відчуттям сорому і благополуччя студенти з невираженою
почуттям обов'язку перед собою та апатією в цілому не відчувають
іншими значущими людьми, вони виму- залежність від соціального оточення та
шені навчатися, бо так прагне соціум та при цьому прагнуть до встановлення
щоб уникнути можливих проблем, тож сприятливих взаємовідносин із іншими
загалом не мотивовані на навчальну людьми, розуміючи, що спілкування є
діяльність.
важливим аспектом для досягнення
Висновки з даного дослідження успіхів у навчальній та професійній
та перспективи подальших розвідок у діяльності, тож респонденти намагаються
даному напрямку. Теоретичний аналіз бути доброзичливими, товариськими,
дозволив визначитися із поняттям апатії невимушеними в спілкуванні, емпаяк феноменом, який характеризується тичними і соціально активними. Вони не
відсутністю можливості визначення мети, втомлюються від розмірного ходу свого
енергії та інтересу, байдужістю до змін і життя і завжди намагаються внести у
вказує на труднощі під час ухвалення нього щось нове.
рішень.
Розроблений
психологічний
Таким
чином,
індивідуальноінструментарій для досягнення мети психологічними чинниками апатії у
дослідження, а саме розкриття індиві- студентів є інтроверсія, залежність від
дуально-психологічних чинників апатії у інших, емоційна нестійкість, нерозвинута
студентів. Визначено дві групи респон- академічна мотивація, небажання до
дентів з високим і низьким рівнем апатії.
придбання знань, не готовність витрачати
Встановлено
достовірні зусилля і часові ресурси на навчання,
відмінності за факторами “екстраверсія- втрата інтересу, відсутність мотивації у
інтроверсія” та “прихильність-відокрем- своєму навчанні та великі навантаження.
леність”, що свідчить про характерні для Відповідно респонденти із низькою
респондентів із низьким рівнем апатії апатією мають такі виражені цінності, як:
товариськість, потребу в спілкуванні з цікава робота, впевненість у собі, незалюдьми, оптимістичність, прагнення до лежність, освіченість, відчуття суб’єкнезалежності самостійності, емоційну тивного благополуччя та мають розвизрілість тощо.
нену академічну мотивацію.
Щодо ціннісної сфери, то більш
Перспективним напрямком дослівисокі щаблі в групі респондентів із дження бачимо розкриття гендерного
високим рівнем апатії займають такі аспекту
індивідуально-психологічних
термінальні цінності, як: пізнання, чинників апатії у студентському віці.
щасливе сімейне життя, наявність вірних
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