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ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ХВОРИХ 
НА ТРИХОТИЛОМАНІЮ ТА МЕТОДИ ЇХ ЛІКУВАННЯ 

 
Емоційно-вольова сфера особистості характеризує зміст, якість, динаміку 

емоцій та почуттів людини, а також особливості вольових процесів. Вона 
зумовлює реакцію на події, що відбуваються та як індивід буде справлятися з їх 
наслідками і чи буде взагалі. Емоційно-вольова сфера відіграє одну з провідних 
ролей у формуванні та лікуванні різних соматичних та психічних розладів. 

У 1889 році, французький дерматолог Ф.А. Аллопо по вперше описав таке 
захворювання як трихотиломанія. 

Трихотиломанія – виривання волосяного покриву на голові чи інших ділянках 
власного тіла. Частіше спостерігається у жінок. Серед детермінант трихотиломанії 
виділяють: стрес, невротичні стани, психічні травми, органічні захворювання 
головного мозку та шизофренію. 

Для дослідження особливостей емоційно-вольової сфери були застосовані 
методики В.В. Бойко на діагностику емоційних бар'єрів у спілкуванні та 
схильності до афективної поведінки. Також методики діагностики вольового 
потенціалу та самоконтролю особистості й методики у EPQ Г. Айзенка. Була 
використана анкета для уточнення особливостей перебігу хвороби кожного 
респондента. 

Результати респондентів із трихотиломанією загалом мають середній ступінь 
вираженості. Крім того, статистично значимих відмінностей між групою з 
трихотиломанією та контрольною – не виявлено. 

У середньому трихотиломанія починається у віці 11 років на порозі кризи 
підліткового віку. Процес виривання волосся залишається поза свідомістю, коли 
індивід захоплений переглядом фільму, розмовою по телефону, вирішенням 
якогось проблемного питання і т.д. Респонденти часто не можуть відслідкувати 
свої дії та зупинитися. Результати такої поведінки призводять до відчуття сорому, 
провини, злості на себе.  

Імовірно, детермінантою трихотиломанії виступає травмуюча подія та 
емойний відгук на неї. Травмуючим фактором може виступати проблема зору або 
дефект мови, необережне слово батьків або насилля у сім'ї. Робота з даним 
розладом не обмежується лише усуненням виривання волосся. 

У першу чергу, варто привести хворого до увідомлення своїх дій. Значної 
уваги потребує розвиток вольового самоконтролю, робота з почуттями та 
травмуючими ситуаціями. Індивідуальну терапію слід поєднувати з груповою, 
адже люди з такою самою проблемою є найкращим стимулом та підтримкою для 
подолання розладу. 

Науковий керівник: Вашека Т.В., к. психол. н., доцент 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТІВ ДРУГОГО КУРСУ 

 
Становлення студентів як суб’єктів навчальної діяльності неможливе без 

розвитку у них відповідного типу мотивації. Важливим компонентом в структурі 
навчальної діяльності є мотивація досягнення, яка включає в себе два відносно 
незалежних мотиви: мотив досягнення успіху та мотив уникнення невдач. Для 
першого мотиву типовою є спрямованість на досягнення успіху, відносна 
незалежність від зовнішнього схвалення або осуду, стійкість планів, толерантність 
по відношенню до неуспіху, адаптивність і стійкість у формуванні життєвої 
стратегії. В основі поведінки людей з мотивацією уникнення невдач лежить 
недооцінка досягнутого успіху та глибоке переживання невдач. Такі люди 
орієнтуються скоріше на сам факт успішності, ніж на рівень досягнутого успіху.  

Для виявлення мотивації на досягнення успіху та уникнення невдач серед 
студентів 2 курсу було використано методику Реана. За отриманими результатами 
було встановлено, що у 52, 5% досліджуваних полюс їхньої мотивації яскраво не 
виражений, 45% спрямовані на досягнення успіху, 2,5% досліджуваних 
спрямовані на уникнення невдач. За результатами кореляційного аналізу не було 
виявлено прямих зв’язків між мотивацією на досягнення успіху та успішністю 
навчальної діяльності студентів. Тобто, для студентів – другокурсників бальна 
оцінка результатів навчальної діяльності не є пов’язана з мотивом досягнення 
успіху. Такі результати аргументують твердження про те, що успіх – це 
суб’єктивне поняття і кожен визначає для себе власні складові успіху. Також це 
може свідчити про те, що студенти внутрішньо мотивовані, вони орієнтовані на 
отримання стійких професійних знань і практичних навиків, для них важливішими 
є якісні показники своєї успішності, аніж кількісні. Дана теза підтверджена 
результатами за методикою Т.І.Ільїної «Мотивація навчання у вузі», так 43% 
студентів спрямовані на отримання знань, 30% – на оволодіння професією і 27% – 
на отримання диплому. 

В дослідженні даної проблематики відомо, що серед осіб, які мають невисокий 
середній бал може також спостерігатися мотивація на успіх. Тобто, висока 
позитивна мотивація може відігравати роль компенсуючого фактора у випадку 
недостатньо високих здібностей, проте у зворотному напрямку такий фактор не 
спрацьовує – високий рівень оцінок не може компенсувати відсутність мотивації 
на успіх. 

Таким чином, мотивація на досягнення успіху є важливим компонентом в 
структурі навчальної діяльності. У дослідженні було виявлено, що середній бал 
студентів не є показником їхньої спрямованості на успіх, що зумовлює нашу 
подальшу розробку цієї теми з метою встановлення тих факторів, які сутнісно 
розкривають мотивацію на успіх особистості. 

Науковий керівник: Сапельнік О.В., викладач 
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