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В статье предложена авторская концептуальная модель психологической 

диагностики  интегральной индивидуальности личности в контексте 
нормативного и аномального развития.  Указано, что континуум развития 
личности необходимо рассматривать в пределах: норма – невротические 
расстройства – пограничные расстройства – психотические расстройства. 
В качестве основной диагностической парадигмы предлагается использовать 
ОПД-2.  

Ключевые слова: интегральная индивидуальность, развитие личности, 
нормативное развитие, аномальное развитие, ОПД-2.  

In the article the author's conceptual model of psychological diagnosis 
integrated personality of the individual in the context of regulatory and abnormal 
development is presented. It is indicated that the continuum of personality 
development should be considered within a norm - neurotic disorders - borderline 
disorder - psychotic disorders. OPD-2 is proposed to use as the main diagnostic 
paradigm.  

Keywords: integral individuality, personality development, normal development, 
abnormal development, OPD-2. 
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Психологічні особливості інтегральної індивідуальності особистості, 
механізмів її формування, становлення та розвитку представляється 
важливою загальнопсихологічною  проблемою. Незважаючи на те, що 
інтегральна індивідуальність особистості набула статусу системного 
наукового поняття, вона і сьогодні, в умовах мультипарадигмальності 
психології, не втратила своєї проблемності та феноменологічності.  

Аналіз сучасних наукових досліджень дає підстави констатувати значний 
ступінь опрацьованості різних аспектів індивідуальності, як динамічного 
особистісного утворення. В широкому загалі індивідуальність розглядається 
як багатовимірна і багаторівнева система властивостей, що виражає 
своєрідність людини, як індивіда і унікальність її, як особистості.  

Результати узагальнення провідних філософських, психологічних, 
педагогічних досліджень, свідчать про постійний генезис поглядів на 
індивідуальність як особливу форму буття людини, в межах якої вона живе й 
діє як автономна, унікальна й неповторна біосоціальна система, зберігаючи 
цілісність і тотожність сама собі, в умовах безперервних внутрішніх і зовнішніх 
змін (Б.Ломов, В.Мерлін, І.Резвицький, В. Русалов). Філософи (Г.Гак, 
Л.Зеленов, М.Каган, І.Кон, Д.Лоуренс, Н.Михайловський, І.Резвицький, 
В.Тугаринов, Ю.Хабермас та ін.) і педагоги (О.Абдуліна, Є.Бондаревська, 
B.Ільїн, О.Пєхота, В.Сластьонін та ін.) розглядають індивідуальність як 
індивідуально-утворювальну ознаку, істотну рису особистості. Водночас для 
більшості психологів (Б. Ананьєв, B.Мерлін, В.Печенков, С.Рубінштейн, 
В.Русалов та ін.) індивідуальність – психічний світ людини, що визначається 
основними сферами: інтелектуальною, мотиваційною, емоційною, вольовою, 
предметно-практичною, саморегуляційною й екзистенційною (О.Гребенюк). 

Новітні психологічні дослідження інтегральної індивідуальності 
присвячено здебільше її прикладним аспектам та зв’язкам з такими проявами 
особистості і життєдіяльності як: її психогенетичні основи (Д.С.Корнієнко), 
окремі психологічні якості особистості (П.Х.Бердиєва, О.О.Вихман, І.М.Зиник); 
зв'язок із соціометричним статусом та системою міжособистісних відносин 
(С.В.Гринь, О.М.Іванова, Н.В.Мартиненко); зв'язок із різними видами 
спортивної діяльності (Л.І.Лоскутова), професійними уподобаннями 
(Д.Т.Аслонова), професійною успішністю (А.Є.Даліт, Н.І.Іоголевич), 
ставленням до навчання (Т.В.Луценко). Методам впливу на розвиток її 
структур присвячено роботи В.І.Сероштан (використання засобів мистецтва), 
Ю.І.Лазакович (психологічний тренінг), тощо.  

Однак, у більшості досліджень  не виокремлено глибинно-психологічні 
детермінанти, які впливають на її становлення і розвиток. Передусім, це 
стосується внутрішньоособистісних конфліктів, механізмів психологічного 
захисту, копінг-механізмів, які, на нашу думку сприяють не лише динамічності 
інтегральної індивідуальності як системи, але й її усталеності, постійності, 
надійності.   
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Разом з тим слід акцентувати увагу також і на тому, що  аналіз багатьох 
вітчизняних наукових концепцій та підходів, які за своєю методологічної 
сутністю пов’язані з радянською та ранньою пострадянською психологією, 
попри свою вагому теоретичну значущість, призводить нас до висновку про 
певну відокремленість цих парадигм від практико-орієнтованих заходів, що 
зумовлює певні розриви між загальною та практичною психологією.  В цьому 
контексті достатньо переконливою вважаємо структурно-рівневу концепцію 
Н.Мак-Уільямс, відповідно до якої кожна особа фіксована на певному  рівні 
особистісного розвитку,  а саме: невротичному, пограничному та 
психотичному.  

Наслідком означеного стану опрацьованості проблеми є недостатній 
рівень уваги, приділений  психодіагностичним, психокорекційним та 
психотерапевтичним перевагам операціоналізованої психодинамічної 
діагностики другого перегляду (OPD-2) з позицій якої інтегральну 
індивідуальність особистісної можна розглядати як багаторівневе 
утворенням, кожному рівню організації якої відповідає специфічна модель 
досвіду захворювання та передумов до лікування; модель міжособистісних 
відносин; модель конфлікту (передусім, внутришньоособистісного); модель 
внутрішньої та зовнішньої структури; модель психосоматизації та 
аномального психічного розвитку.  

Крім того, проблема набуває особливої актуальності внаслідок 
загострення суперечностей між наявним рівнем практичної підготовки 
майбутніх фахівців-психологів та об'єктивними потребами вдосконалення 
вищої психологічної освіти, що і стало підставою для вибору теми даного 
дослідження: «Психологічні особливості рівневої організації інтегральної 
індивідуальності  особистості в континуумі нормативного та аномального 
особистісного розвитку». 

Мета дослідження – встановити психологічні особливості інтегральної 
індивідуальності  особистості в континуумі нормативного та аномального 
особистісного розвитку на нормальному, невротичному, пограничному та 
психотичному рівнях організації.  

Задачі дослідження:  
1. Визначити основні концептуальні підходи до аналізу сутності, структури 

та змісту інтегральної індивідуальності особистості на основі аналізу 
теоретико-методологічних робіт вітчизняних та зарубіжних авторів. 

2. Проаналізувати основні підходи до багаторівневості проявів психічного, 
екстраполювати зміст операціоналізованої психодинамічної діагностики 
(OPD-2) на контекст рівнів інтегральної індивідуальності особистості. 

3. Шляхом моделювання та експертного оцінювання визначити моделі 
досвіду захворювання та передумов до психотерапії; моделі міжособистісних 
відносин; моделі конфлікту (передусім, внутришньоособистісного); моделі 
внутрішньої та зовнішньої структури; моделі психосоматизації та аномального 
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психічного розвитку у досліджуваних з різними рівнями інтегральної 
індивідуальності особистості  

4. Розробити емпіричну модель інтегральної індивідуальності особистості 
в континуумі нормативного та аномального особистісного розвитку на 
нормальному, невротичному, пограничному та психотичному рівнях 
організації. 

5. Запропонувати практичні рекомендації щодо підготовки 
психодіагностичних та психокорекційних заходів до надання допомоги 
особистості з урахуванням рівнів розвитку інтегральної індивідуальності.  

Об’єкт дослідження: інтегральна індивідуальність особистості як 
багаторівнева структура.   

Предмет дослідження: психологічні особливості рівневої організації 
інтегральної індивідуальності  особистості в континуумі нормативного та 
аномального особистісного розвитку. 

Теоретико-методологічною основою дослідження послужили положення 
про індивідуальність як особливу форму буття людини, в межах якої вона 
живе й діє як автономна, унікальна й неповторна біосоціальна система, 
зберігаючи цілісність і тотожність сама собі, в умовах безперервних 
внутрішніх і зовнішніх змін (Б.Ломов, В.Мерлін, І.Резвицький, В. Русалов); 
положення психоаналітичної психології про внутрішні конфлікти  (З. Фрейд, А. 
Адлер, К. Хорні, Е. Еріксон, К. Юнг); модель психодинамічної системи OPD-2, 
та міжособистісна теорія психіатрії Г.С. Саллівана, Я - концепція К.Роджерса, 
типи конфліктної ситуації К. Левіна, теорія Шипілова, класифікації акцентуацій 
характеру К.Леонгарда, А.С.Лічко, М.Е.Бурно;  теорії особистості Б.Г. 
Ананьєва, В.Н.Мясищева, Р.Кеттела, С.Д.Максименка; континуально-
генетична концепція (Брушлінскій А.В.); концепція аномальної особистісної 
мінливості (О.А.Ахвердова, І.В. Боєв, Т.В. Білих, В.Н.Волоськовий, 
К.С.Гюлушанян).  

Концептуальна модель дослідження, обґрунтування методів, 
діагностичних процедур. Провідною ідеєю нашого дослідження мета-
когнітивних та захисно-компенсаторних механізмів особистості є можливість 
розгляду останньої в вимірах невротичного, прикордонного та психотичного 
рівнів, що відповідає теоретичним пошукам нашого дослідження. В якості 
основної діагностичної моделі ми використовуємо систему OPD-2 – 
операціоналізовану психодинамічну діагностику. Переваги сполучення цих 
концептуальних засад у нашому дослідженні ми бачимо в наступному: по-
перше це психодинамічна основа, по-друге – практична орієнтованість, по-
третє – методологічна узгодженість та можливість співвіднесення 
психоаналітичних категорій і парадигм класичної психологічної науки.  

Емпірична модель дослідження виглядає наступним чином (рис. 1).  
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Рис. 1. Емпірична модель дослідження особливостей рівневої організації 

інтегральної індивідуальності особистості в континуумі «норма-невроз-
пограничні стани-психоз» 

Примітка: значення кожного рівня не має кількісного виміру, на моделі вони 
представлені без урахування кількісних відмінностей  

  
Таким чином, провідною ідеєю емпіричного дослідження є теза про те, що 

інтегральна індивідуальність особистісної є багаторівневим утворенням, 
кожному рівню організації якої відповідає специфічна модель досвіду 
захворювання та передумов до лікування; модель міжособистісних відносин; 
модель конфлікту (передусім, внутрьшньоособистісного); модель внутрішньої 
та зовнішньої структури; модель психосоматизації та аномального психічного 
розвитку.  

Кожна з моделей відповідає певній вісі Операціоналізованої 
психодинамічної діагностики другого перегляду (OPD-2) і представлена 
такими діагностичними критеріями1 (табл. 2). 

Зазначимо, що в класичній моделі OPD-2 вісь «Структура» представлена 
відповідно до парадигми О.Кернберга про інтегрованість особистості, як 
ключового утворення, яке дозволяє виділити: 

1. Добре інтегрований (едипально-невротичний) рівень - найвищий рівень.  
2. Помірно інтегрований (середній або проміжний) рівень - займає 

проміжне положення між невротичним і прикордонним (borderline) рівнями, 
його називають також «верхній borderline» і «нарцисичним» рівнем.  

 

                                                             
1 Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik : Grundlagen und Manual / Arbeitskreis OPD (Hrsg.). Entwickelt und hrsg. vom Arbeitskreis zur 

Operationalisierung Psychodynamischer Diagnostik. – 2., korrigierte Aufl. – Bern ; Göttingen ; Toronto ; Seattle : Huber, 1998 
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Таблиця 2 
Діагностичні критерії інтегральної індивідуальності особистості  в 

парадигмі OPD-2 
Вісь Структурні діагностичні критерії   

І Досвід 
захворювання, 
передумови до 
лікування 

1. Тяжкість симптому  
2. Гніт страждань (суб'єктивне переживання скарги):  
2.1. Наскільки порушено сприйняття себе після виникнення хвороби  
2.2. Вторинна вигода від хвороби  
2.3. Адекватність суб'єктивних порушень - наскільки суб'єктивне бачення 
відповідає дійсності.  
3. Очікування від лікування і готовність прийняти лікування:  
3.1. Здатність прийняти положення психоаналізу, медицини про хворобу, 
зв'язок між симптомом і психічному станом.  
3.2. Ставлення пацієнта до обраної формі лікування  
3.3. Мотивація на психотерапію  
3.4. Мотивація до соматичного лікування  
4. Ресурси:  
4.1. Психосоціальна інтеграція - наскільки людина організована  
4.2. Особистісні ресурси  
4.3. Соціальні ресурси (допомога сім'ї, близьких)  
4.4. Соціальна підтримка - можливість отримати фінансову допомогу 
(спонсор, страховка тощо) 

ІІ Міжособистісні 
відносини 

1. Відносини між пацієнтом і психотерапевтом (перенесення / 
контрперенесення)  
2. Відносини актуальні за межами терапії  
3. Відносини з минулого. 
Рівні відносин: 

- бажання  
- очікування  
- побоювання (страхи) 

ІІІ Конфлікти I. Конфлікти, що тривають тривалий час  та внутрішньоособистісні 
конфлікти: 
1.1 Залежність / автономія  
1.2 Підпорядкування, покірність, смиренність / контроль  
1.3 Бажання бути обслуговуваним, надання допомоги / автаркія 
(незалежність)  
1.4 Конфлікти самооцінки (нарцисичні конфлікти, цінність себе / цінність 
об'єкта)  
1.5 Конфлікт Над-Я і конфлікти вини (егоїстичні тенденції / просоціальні 
тенденції)  
1.6 Едипально-сексуальні конфлікти  
1.7 Конфлікти ідентичності (ідентичність / дисонанс)  
2. Обмежене сприйняття конфліктів і почуттів 
II. Тимчасова конфліктна напруга (стрес) 

IV Структура 1. Когнітивні здібності: самосприйняття та сприйняття об’єкта 
2. Здатність до саморегуляції та регуляції відносин з об’єктом 
3. Емоційна здатність: внутрішня комунікація та комунікація із зовнішнім 
світом 
4. Здатність до прив’язаності до внутрішніх і зовнішніх об’єктів 
5. Структурні захисти  

V Психічні та 
психосоматичні 
розлади 

1. Ментальні розлади (основний діагноз, додаткові діагнози) 
2. Розлади особистості (основний діагноз, додаткові діагнози) 
3. Соматичні захворювання (основний діагноз, додаткові діагнози) 
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3. Мало інтегрований або власне прикордонний рівень (borderline), його 
називають також «нижній borderline» і до нього відносять шизоїдів.  

4. Дезінтегрований або психотичний рівень. 
Проте використання підходу О.Кернберга щодо рівневої організації 

особистості суперечить деяким теоретичним дослідженням та нашим 
емпіричним спостереженням і клінічній практиці, тому  як зазначалося раніше, 
провідним щодо нашої емпіричної моделі є рівнева організація особистості за 
Н.Макс-Уільямс про невротичний, прикордонний та психотичний рівні.  

Враховуючи те, що OPD-2 є передусім системою, діагностичні можливості 
якої обмежені самозвітами досліджуваних (клієнтів/пацієнтів), 
спостереженнями та структуризованими інтерв’ю терапевта/психолога, 
можливість її використання на багато кількісних вибірках дещо ускладнено. У 
зв’язку з цим ми пропонуємо наступну діагностичну програму.  

Обґрунтуємо вибір методик відповідно до емпіричних завдань нашого 
дослідження та критеріїв OPD-2 (табл. 3). 

Таблиця 3 
Модель психодіагностичного дослідження рівнів інтегральної 

індивідуальності особистості 
Вісь Методики психодіагностики  

І Досвід захворювання, 
передумови до лікування 

1. Методика «Тип ставлення до хвороби» (Особистісний 
опитувальник Бехтеревського інституту) 
2. Опитувальник Сердюка 

ІІ Міжособистісні 
відносини 

1. Опитувальник міжособистісних відносин (ОМО) А.А. 
Рукавишникова  
2. Методика «Діагностика мотивів афіліації» (А.Мехрабіан) 

ІІІ Конфлікти 1. Особистісний опитувальник К. Томаса 
2. Опитувальник для вивчення ступеня усвідомлення 
респондентом психологічних механізмів своєї проблеми 
(дослідження внутрішньоособистісних конфліктів) 

IV Структура 1. Опитувальник для виявлення домінуючого інстинкту (В. 
Гарбузов) 
2. Методика визначення типу особистості та ймовірності 
особистісних розладів (Дж. Олдхем і Л. Моріс) / Методики 
визначення типів акцентуації характеру  
3. Модифікована методика «Досвід близьких відносин» К. 
Бреннан Р. К. Фрейле (адаптація Т.В.Казанцевої) 
4. Методика «Я-структурний тест» Г.Аммона.  
5. Діагностика типологій психологічної захисту  
(Р.Плутчік в адаптації Л.І.Вассермана та ін..) 
6. Методика  діагностики копінг-механізмів за Е. Хейма (E. 
Heim), адаптація Л.І. Вассермана. 
7. Методика  діагностики психологічної межі особистості Т. 
С. Леві. 

V Психічні та 
психосоматичні розлади 

1. Гиссенський опитувальник психосоматичних скарг 
2. Опитувальник визначення рівня невротизації і 
психопатизаціі (РНП) 
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Таким чином, підібраний пакет методик відповідає предмету та завданням 
дисертаційного дослідження. 

Висновки та перспективи досліджень.  Розвиток особистості на різних 
етапах її онтогенезу та взаємодії із соціальним мікро- і макросередовищем 
доречно розглядати в парадигмах та концептах особистостісної мінливості,  а 
саме нормативного та аномального особистісного розвитку. Виділено 
статистично імовірнісний діапазон, що розташовується між психологічної 
нормою, акцентуаціями особистості (діапазон крайніх варіантів психологічної 
норми), і різним ступенем вираженості патологічними психічними 
конституціями (до яких ми відносимо діапазон невротичних розладів, 
психопатій, психотичних розладів). 

Проаналізовано переваги операціоналізованої психодинамічної 
діагностики другого перегляду (OPD-2) з позицій якої інтегральну 
індивідуальність особистісної можна розглядати як багаторівневе 
утворенням, кожному рівню організації якої відповідає специфічна модель 
досвіду захворювання та передумов до лікування; модель міжособистісних 
відносин; модель конфлікту (передусім, внутришньоособистісного); модель 
внутрішньої та зовнішньої структури; модель психосоматизації та 
аномального психічного розвитку.  

Перспективою подальших наукових пошуків є проведення 
одномоментного комплексного емпіричного дослідження на групах осіб з 
нормативною, невротичною, прикордонною та психотичною особистісною 
організацією та визначення диференціальних  критеріїв психологічної 
діагностики. 

 
 


