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Ка у зо метрія: сьо го ден ня, ми ну ле та май бутнє

28–29 лю то го 2008 року в Києві на базі Інсти ту ту соціології НАН Украї ни впер -
ше відбу ла ся Міжна род на на уко ва кон фе ренція “Ка у зо метрія в досліджен нях пси -
хо логічно го часу та життєвого шля ху осо бис тості: ми ну ле, те перішнє, май бутнє”.
Ця кон фе ренція, влаш то ва на з на го ди 25-річчя ка у зо мет рич но го ме то ду, за своїм за -
ду мом пе ре дба ча ла діалог між роз роб ни ка ми ме то ду, його ко рис ту ва ча ми й тими,
хто по чи нає ціка ви ти ся ка у зо метрією — про фесійни ми пси хо ло га ми, соціоло га ми
та філо со фа ми. Кон фе ренція при свя че на пам ’яті На талії Паніної, яка була  слу -
хачем і кри ти ком об го во рю ва них ав то ра ми ду мок щодо кон цепції й ме то ду ка у зо -
метрії.

До Києва на кон фе ренцію з’їха ли ся на уковці із Санкт-Пе тер бур га, Ка зані,
Мінська, Мос кви, Риги, Пет ро пав ло вська-Кам ча тсько го тощо. А організа то ра ми,
по ряд з Інсти ту том соціології, ста ли Інсти тут ек зис тенційної пси хо логії і жит -
тєтвор чості (Мос ква, Росія), Інсти тут управління (На бе режні Чел ни, Росія) та аме -
ри ка нський інсти тут LifeLook.net, LLC (Бе фес да, США).

На відкритті кон фе ренції вис ту пи ли ди рек тор Інсти ту ту соціології НАН Ук -
раї ни Ва лерій Во ро на та ви ко нав чий сек ре тар Асоціації психіатрів Украї ни Се мен
Глуз ман. Вони роз повіли про ство рен ня й роз ви ток ка у зо мет рич но го ме то ду (який
був роз роб ле ний у 1980–1982 ро ках мо ло ди ми ра дя нськи ми вче ни ми Євге ном Го -
ло ва хою й Олек сан дром Кроніком в Інсти туті філо софії НАН Украї ни) й по ба жа ли
учас ни кам кон фе ренції плідно го на уко во го спілку ван ня. При сутні мали мож ли -
вість под и ви тись за хоп ли вий фільм “Інтер в’ю із са мим со бою”, зня тий 1986 ро ку на
“Киї вна укфільмі” ре жи се ром В’я чес ла вом Про ко пен ком. Пе рег ляд фільму дав змо -
гу ау ди торії на очно озна йо ми ти ся з  тех но логією за сто су ван ня ме то ду та її твор ця -
ми в істо ричній рет рос пек тиві. Ме тод ка у зо метрії пе ре дба чає такі дослідницькі про -
це ду ри: біографічна роз мин ка, скла дан ня пе реліку важ ли вих подій (включ но з да та -
ми), при чин ний аналіз міжподієвих зв’язків, аналіз цілей та виз на чен ня окре мих ца -
рин, до яких на ле жать ті чи ті події ва шо го жит тя. Крім того на уковці за сто со ву ють
до поміжні про це ду ри, на прик лад, оцінку емоціональ ної при ваб ли вості подій, їхню
спря мо ваність у ми ну ле чи май бутнє й об’єктив не та суб’єктив не зна чен ня. Після
цьо го бу ду ють ка у зог ра му — графік подій та міжподієвих зв’язків, з яко го мож на ви -
я ви ти мо ти вацію й цілі са мої лю ди ни, а та кож по ба чи ти де фор мації суб’єк тив ної
кар ти ни життєвого шляху.

У пе ребігу кон фе ренції було про ве де но чо ти ри секційні засідан ня, які про хо ди -
ли одне за одним впро довж двох днів. Зав дя ки такій організації кон фе ренції всі
учас ни ки ви я ви ли ся в од но му інфор маційно му про сторі.

Пер ша секція була при свя че на роз гля ду ка у зо метрії та інших підходів до до -
сліджен ня пси хо логічно го часу. Провідні до повідачі секції Євген Го ло ва ха (Київ)
та Олек сандр Кронік (Бе фес да) роз по ча ли кон фе ренцію до повіддю на тему “Три
кон цепції пси хо логічно го часу”. Вони на га да ли учас ни кам ці відомі кон цепції: кван -
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то ву, подієву та при чин но-цільо ву. При чин но-цільо ва кон цепція пси хо логічно го
часу дає відповіді щодо ба гать ох фе но менів пе ре жи ван ня часу в біографічно му мас -
штабі. Оди ни ця ми вимірю ван ня пси хо логічно го часу за цією кон цепцією є зв’яз ки
між подіями жит тя. Пси хо логічне ми ну ле виз на чається реалізо ва ни ми зв’яз ка ми
(при чин ни ми й цільо ви ми) між подіями хро но логічно го ми ну ло го, пси хо логічне
сьо го ден ня — ак ту аль ни ми зв’яз ка ми між подіями хро но логічно го ми ну ло го та май -
бут ньо го, пси хо логічне май бутнє — по тенційни ми зв’яз ка ми між подіями хро но -
логічно го май бут ньо го. Ступінь на леж ності події до пси хо логічно го ми ну ло го, те -
перішньо го чи май бут нього виз на чається кількістю відповідних зв’язків (реалі зо -
ваних, ак ту аль них і по тенційних) да ної події в суб’єктивній кар тині життєвого
шляху.

Олег Ни ки фо ров (Рига) звер нув ся до ка те горії часу у пра цях К.Ґ.Юнґа. Уза -
галь нив ши те о ре тичні за снов ки влас но го досліджен ня, він вик лав деякі ре зуль та ти
досліджень з ви ко рис тан ням ме то ди ки “Коль о ро вих ме та фор” І.Л.Со ломіна. Згідно 
з по пе редніми даними мож на ствер джу ва ти, що сту ден ти-пси хо ло ги та сту ден -
ти-жур налісти ма ють пе ре важ но ірраціональ не став лен ня щодо часу. Своєю чер -
гою, у сту дентів-еко номістів та юристів час має більш раціональ не відоб ра жен ня в
пси хо се ман тич но му полі.

Примітною була ши ро ка пред став леність се ред до повідачів аспірантів і сту -
дентів, які за сто со ву ва ли ка у зо мет ричні техніки у своїх досліджен нях. Зок ре ма,
аспірант Пет ро Аношин (Київ) роз гля нув особ ли вості сприй нят тя часу в кри зо вих
си ту аціях (його досліджен ня сто су ва лось хво рих на СНІД), а сту ден тка Ірина Да -
ви до ва (Мос ква), роз гля да ю чи пе ре ду мо ви вирізнен ня подій життєвого шля ху як
основ них (важ ли вих) дійшла вис нов ку, що осо ба не є го лов ним учас ни ком мар ку -
ван ня подій як основ них, у цьо му про цесі суттєву роль відігра ють куль турні нор ми
та ре фе рентні гру пи.

Після жва вої дис кусії та не ве ли кої пе ре рви кон фе ренція про дов жи ла свою
діяльність у другій сесії, яку очо ли ли російські вчені Ра шад Ахмеров (На бе режні
Чел ни) та Дмит ро Ле онтьєв (Мос ква). На кон фе ренції па ну ва ла ат мос фе ра від -
кри тості, доб ро зич ли вості й діало гу.

Ця час ти на пер шо го кон фе ренційно го дня була при свя че на за сто су ван ню ка у -
зо метрії та інших підходів у досліджен нях життєвого шля ху. Пе ред по чат ком секції
з віталь ним сло вом до учас ників секції звер ну ла ся Лідія Со хань (Київ). Під її
керівниц твом ко лек тив уче них Інсти ту ту філо софії Украї ни в 1980-х ро ках роз роб -
ляв ме то до логічні й те о ре тичні про бле ми пси хо логії життєвого шля ху осо бис тості;
ме то до логічні й те о ре тичні ре зуль та ти їхніх студій пізніше були уза галь нені в чо -
тирь ох мо ног рафіях: “Стиль жит тя осо бис тості: Те о ре тичні й ме то до логічні про бле -
ми” (1982), “Жит тя як творчість: соціаль но-пси хо логічний аналіз” (1985), “Жит -
тєвий шлях осо бис тості: пи тан ня теорії й ме то до логії соціаль но-пси хо логічних
досліджень” (1987), “Ро зум на організація жит тя: про бле ми ви хо ван ня й са мо ре гу -
ляції” (1989).

Далі Ра шад Ахмеров  вис ту пив з до повіддю “Ка у зо мет ричні ха рак те рис ти ки
осо бис тості як суб’єкта жит тя та її життєвих про грам”. Він на го ло сив, що основ ни ми 
ме то да ми, що ма ють дослідниць кий по тенціал у досліджен нях осо бис тості як
суб’єк та сво го жит тя, є ме то ди, роз роб лені у меж ах при чин но-цільо вої кон цепції
пси хо логічно го часу осо бис тості — влас не ка у зо метрія та оцінка п’я тирічних інтер -
валів жит тя. Життєва про гра ма, що є про дук том твор чої діяль ності осо бис тості як
суб’єкта жит тя, відоб ра жає та кож її суб’єктивні ха рак те рис ти ки. Відповідно, осо -
бистість змо же сфор му ва ти адек ват ну своїм  якос тям та мож ли вос тям життєву про -
гра му та реалізу ва ти її, якщо ма ти ме такі ха рак те рис ти ки: 1) здатність адек ват но
вра хо ву ва ти життєві об ста ви ни у своїх життєвих пла нах (ви со ка раціональність);
2) влас тивість огля да ти свої більш відда лені пер спек ти ви, пла ну ва ти своє май бутнє
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(ви со ка стра тегічність); 3) гнучкість (не ка те го ричність) у суд жен нях; 4) схильність 
до ба чен ня різной мовірнісних зв’язків між подіями (впев неність); 5) ба чен ня ба га -
то варіан тних зв’язків між подіями (конфліктність).

Пси хо ло ги Т.Войт, М.Чер ниш ко ва, Н.Су во ри на, Ю.Сте па но ва ( Санкт-
 Петербург) пре зен ту ва ли до повідь “Особ ли вості суб’єктив ної кар ти ни життєвого
шля ху пра во по руш ників та спеціалістів, що пра цю ють з ними”. На підставі ме тоду
ка у зо метрії пси хо ло ги пра цю ва ли із за суд же ни ми в ко лонії су ро во го ре жи му, до по -
ма га ю чи їм знай ти но вий життєвий шлях після ви хо ду на волю. В ре зуль таті до -
сліджень було ви яв ле но, що для працівників вип рав них уста нов ха рак терні зна чи ма 
пред став леність змін у внутрішньо му світі (пе ре осмис лен ня ціннос тей, емоційні пе -
ре жи ван ня, са мовідчут тя), а для осуд же них — пред став леність подій, по в’я за них з
їхньою “криміна льною кар’єрою”. До сить ти по вим для останніх є відоб ра жен ня сво -
го жит тя як чер ги подій, по в’я за них із фак та ми по збав лен ня волі та звільнен ня. У
до повіді йшло ся про мож ли вості ви ко рис тан ня ре зуль татів досліджен ня для роз -
роб лен ня про грам пси хо ко рекції, в меж ах індивіду аль но го кон суль ту ван ня та реа -
лізації за ходів із профілак ти ки девіан тної поведінки.

На засіданні дру гої секції про лу на ли та кож до повіді Надії Антипової (Мінськ)
“Зміни про фесійних пре фе ренцій на життєвому шля ху”; Світла ни Ви но ку ро вої
(Мінськ) “Проб ле ма досліджен ня мо раль них “вер шин” життєвого шля ху осо бис -
тості”; На талії Га лай (Мос ква) “Ка у зо метрія в дослідженні життєвого шля ху
жінок підприємниць”; Дмит ра За вод чи ко ва (Єка те рин бург) “Те ри торіальність та
життєвий шлях”; Ма ри ни Кле ментьєвої (Тула) “На ра тив ний підхід у пси хо біо -
графічно му дослідженні”; Ма ри ни Се ре ди (Київ) “При чи на відмо ви стар шок лас -
ників від про фесії-мрії”.

Пер ший день кон фе ренції закінчив ся пе ре гля дом фільму “Філіп Зімбар до: пси -
хо логія ча со вої пер спек ти ви”, за про по но ва но го пред став ни ка ми фа куль те ту пси хо -
логії Санкт-Пе тер бу рзько го універ си те ту. Окрім того у “Май стерні са мопізнан ня”
мож на було осмис ли ти свій життєвий шлях із ви ко рис тан ням ком п’ю тер но го ва -
ріан та ка у зо метрії.

Кон фе ренція про дов жи ла ся 29 лю то го засідан ням очо лю ва ної Ра ша дом Ах -
меровим та Олек сан дром Кроніком треть ої секції, при свя че ної про бле мам кон -
суль ту ван ня та пси хо те рапії.

Олек сандр Кронік пре зен ту вав ком п’ю тер ну про гра му LifeLook, із за сто су ван -
ням якої мож на здійсню ва ти про це ду ри ме та болічної пси хо те рапії (МП). Йшло ся
про спосіб ліку ван ня психічних роз ладів із за сто су ван ням ме то ду аналізу та зміни
суб’єктив ної кар ти ни життєвого шля ху пацієнта. Ціль МП — оптимізу ва ти при -
родні про це си пе ре хо ду еле ментів суб’єктив ної кар ти ни життєвого шля ху з одних
рівнів ак ту аль ності на інші. Ці про це си подібні до обміну ре чо вин у лю дсько му
організмі й мо жуть бути на звані психічним ме та болізмом. Коли він по ру шується —
не обхідна до по мо га.

Слуш ним до пов нен ням щодо до повіді О. Кроніка став вис туп Те тя ни Войт
(Санкт-Пе тер бург) “Вив чен ня й пси хо ко рекція суб’єктив ної кар ти ни життєвого
шля ху за суд же них, що відбу ва ють по ка ран ня у вип рав них уста но вах”. Те тя на Сер -
гіївна озна йо ми ла при сутніх із ре зуль та та ми пси хо ко рекційної про гра ми для  засу -
джених, роз роб ле ної раз ом із пси хо ло га ми пенітенціар ної уста но ви М.Чер ниш ко -
вою, Н.Су во ри ною, Ю.Сте па но вою із за сто су ван ням ка у зо мет рич но го ме то ду. Ав -
тори да ної пси хо ко ри гу валь ної про гра ми були виз нані ла у ре а та ми Національ но го
про фесійно го пси хо логічно го кон кур су “Зо ло та Пси хея” 2007 року.

У до повідях да ної секції по ру шу ва ло ся чи ма ло про блем, які діста ли відоб ра -
жен ня у вис ту пах На талії Бєло по льської (Мос ква) “Вікова іден тифікація осо бис -
тості, що пе ре жи ває життєву кри зу”; Сергія Дос то ва ло ва (Кур ган) “Про яв сис те ми 
довірчих відно син осо бис тості в си ту ації біографічної кри зи”; Нігори Хаз ра то вої
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(Київ) “Імпліцитні мо делі май бут ньо го і їхня транс фор мація в пе ребігу соціаль -
но-пси хо логічно го тренінґу"; Во ло ди ми ра Хо ми ка (Луцьк) “Пси хо логічна трав ма
й суб’єктив на кар ти на життєвого шля ху”.

Ціка вою ви я ви ла ся дис кусія після засідан ня секції, яку роз по чав Юрій Яко вен -
ко (Київ). Він тор кнув бо лючі пи тан ня надійності та валідності вимірю вань у пси хо -
логії та соціології. Зреш тою дис кусія пе ре тво ри ла ся на діалог між Ра ша дом Ах -
меровим і Дмит ром Ле онтьєвим та ста ла ціка вим ек скур сом в історію ста нов лен ня
пси хо логічної ме то до логії по бу до ви тестів та обґрун ту ван ня якісних ме тодів пси хо -
логічно го досліджен ня.

Чет вер та секція була при свя че на пер спек ти вам ка у зо метрії у пси хо логії й со -
ціології. Очо ли ли секцію Оле на Злобіна (Київ) і Дмит ро Ле онтьєв (Мос ква).

Роз по чав ро бо ту секції Дмит ро Ле онтьєв із до повіддю “Ка у зо метрія в ме то до -
логічно му ас пекті”. Він відзна чив, що ка у зо метрія являє со бою ме тод но во го типу,
який на ле жить до “опе ран тних” ме тодів, тоб то ви хо дить з аналізу про дуктів, ге не ро -
ва них са ми ми досліджу ва ни ми, а не відповідями на фіксо вані сти му ли. Це дає змо гу 
об’єдна ти ка у зо метрію в одну гру пу з ме то дом гра нич них змістів (Д.Ле онтьєв,
1999), мат ри цею осо бис тих праг нень (Емонс, 2004) і варіан та ми ме то ду ре пер ту ар -
них ґрат (Фран се ла, Баністер, 1987). Важ ли вою особ ливістю цих ме тодів є те, що
вони ви яв ля ють міру струк тур ності (склад ності), у ви пад ку ка у зо метрії — струк ту -
ру суб’єктив ної кар ти ни життєвого шля ху осо бис тості.

До повідь Оле ни Злобіної сто су ва ла ся мож ли вос тей соціологічно го аналізу
між по колінних порівнянь як чин ників по бу до ви життєвого шля ху осо бис тості. Для
от ри ман ня ре зуль татів був за сто со ва ний соціологічний інстру мен тарій, а саме все -
ук р аїнське опи ту ван ня, про ве де не в бе резні–квітні 2007 року; було опи та но 1800
рес пон дентів, що реп ре зен ту ва ли на се лен ня Украї ни за віком, стат тю, освітою,
 типом на се ле но го пун кту та реґіоном про жи ван ня. В ан кеті містив ся спеціаль ний
блок за пи тань, який пе ре дба чав порівнян ня сво го жит тя із жит тям батьків. Було
вста нов ле но, що різна за до во леність своїм ста но ви щем у сьо го денні по в’я за на з по -
бу до вою різних кар тин ми ну ло го. З підви щен ням за до во ле ності соціаль ною по -
зицією і рівнем соціаль ної адап тації зрос тає по зи тив на оцінка те перішньо го
порівня но з ми ну лим, пред став ле ним життєвим шля хом батьків. У дослідженні був
ви яв ле ний зв’я зок між осо бистісною оцінкою індивіду аль ної й соціаль но-ча со вої
пер спек ти ви.

Нас тупні до повідачі висвітли ли низ ку ак ту аль них тем: Ва лерій Ша по вал
(Санкт-Пе тер бург) “Я-іден тичність як де терміна нта психічно го здо ров ’я: пси хо ди -
намічний ас пект”; Ірина Ста ростіна (Орен бург) “Про індивіду аль ний досвід лю -
ди ни”; Яна Су ри ко ва (Пет ро пав ловськ-Кам ча тський) “Взаємоз в’я зок ціннісних
орієнтацій та особ ли вос тей по бу до ви суб’єктив ної кар ти ни життєвого шля ху осо -
бис тості”; Ольга Та ра ка но ва (Київ) “Суб’єктив на організація істо рич них подій у
сприй нятті стар шок лас ників”. Під час дис кусії Євген Го ло ва ха окрес лив деякі
мож ли вості ви ко рис тан ня ідей ка у зо мет рич но го підхо ду в соціологічних до слi -
джен нях для вимірю ван ня політич но го успіху.

По даль ший круг лий стіл був при свя че ний шля хам співпраці вче них. Учас ни ки
го во ри ли про важ ливість кон фе ренцій, при свя че них ка у зо метрії. На жаль, тру -
домісткість ка у зо мет рич но го ме то ду “на сто ро жує” дослідників і спо ну кує їх до мо -
дифікацій, які не за вжди є обґрун то ва ни ми, адек ват ни ми й по зи тив ни ми. Іноді це
при зво дить до хиб но го ро зуміння го лов но го змісту ка у зо метрії. Було відзна че но,
що ка у зо метрія як біографічний ме тод є од но час но діаг нос тич ною й пси хо те ра пев -
тич ною про це ду рою, що має ви со кий дослідниць кий і прак тич ний по тенціал. Ро бо -
ту кон фе ренції за вер шив фільм ре жи се ра Юрія Бес па ло ва “Стріла часу” (Горь ко в -
ська кінос тудія, 1986).

208 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2008, 2

На у ко ве жит тя



У підсум ко во му слові Олек сандр Кронік вис ло вив сподіван ня, що кон фе ренції,
при свя чені досліджен ням із за сто су ван ням ка у зо метрії, бу дуть реґуляр ни ми. Він
под я ку вав учас ни кам за ви яв ле ний інте рес до кон фе ренції й по ба жав усім реалізу -
ва ти основ ний при нцип ка у зо мет рич но го підхо ду — ста ти щас ливішими, доб -
рішими, про дук тивнішими!

А на за вер шен ня учас ни кам кон фе ренції було пре зен то ва но дру ге ви дан ня кни -
ги Євге на Го ло ва хи та Олек сан дра Кроніка “Пси хо логічний час осо бис тості”. Відгу -
ки про кон фе ренцію, вис лов лені на ад ре су оргкомітету, свідчать про те, що вона по -
спри я ла діалогу між різни ми підхо да ми у вив ченні пси хо логічно го часу й жит тєвого 
шля ху осо бис тості, не обхідному для ко нструк тив но го роз вит ку ка у зо мет рич но го
підхо ду як у пси хо логії, так і в соціології.

Р.S. У день 29 лю то го, який трап ляється раз на чо ти ри роки, мож на було б по тай -
ки втіша ти ся дум кою, що ми виг ра ли до дат кові 24 го ди ни жит тя. Та з огля ду на те,
що жит тя вимірюється рад ше не го ди на ми, а сприй нят тям часу — не вар то по -
спішати з вис нов ка ми, адже оди ни ця вимірю ван ня пси хо логічно го часу — це не хви -
ли на, не го ди на і не роки, а зв’я зок події з под аль ши ми подіями і змінами в житті.

ДАРІЯ КРАВЦОВА,
соціолог відділу історії, теорії та ме то до логії соціології

 Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

* * *

Удос ко на лен ня і роз ви ток маґісте рських про грам
зі спеціаль ності “Соціологія”: круг лий стіл САУ

4 квітня 2008 року у меж ах про гра ми пе ре бу ван ня Правління Соціологічної
асоціації Украї ни у Львівсько му національ но му універ си теті ім. Івана Фран ка у
дзер кальній залі Універ си те ту відбув ся круг лий стіл із пи тань удос ко на лен ня і роз -
вит ку маґісте рських про грам зі спеціаль ності “Соціологія”.

Відкри ва ю чи цей фо рум, про рек тор Львівсько го національ но го універ си те ту
ім. Івана Фран ка про фе сор М.Зуб риць ка привітала учас ників від імені ака демічної
спільно ти та адміністрації Фран ко во го універ си те ту. У вступ но му слові М.Зуб -
риць кої було зроб ле но на го лос на зрос танні зна чу щості соціології, на відповідаль -
ності, що по кла дається на плечі соціологів, а та кож не обхідності реабілітації цієї на -
уки, здис кре ди то ва ної в очах гро ма дськості політич ни ми маніпу ляціями. Однією
зі скла до вих та кої реабілітації, поза сумнівом, має ста ти підви щен ня якості со -
ціологічної освіти, зок ре ма на маґісте рсько му рівні. Окрес лю ю чи на пря ми вдос ко -
на лен ня та роз вит ку маґісте рських про грам зі спеціаль ності “Соціологія”, М.Зуб -
риць ка за зна чи ла, що по жвав лен ня ака демічних обмінів і ство рен ня дієвої сис те ми
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