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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТУ ОЦІНКИ СХИЛЬНОСТІ  

ОСОБИСТОСТІ ДО ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ 

 

У статті викладаються результати перевірки методики, спрямованої на вивчення схильності особи-

стості до переживання самотності, що розроблена О.П. Санніковою та В.Б. Бедан. На відміну від реакції як 

миттєвого реагування переживанням самотності на ситуацію, яку суб’єкт вважає загрозливою для себе 

(«самотньогенну» ситуацію), і на відміну від психічного стану як короткочасного, але не усталеного, «тран-

зитного» відчуття, схильність до переживання самотності розглядається як складна багаторівнева вла-

стивість особистості, що виявляється у її прихильності до певної  активності (в емоційній, когнітивній, по-

ведінковій сферах), у мобілізованості, постійній готовності реагувати у різних ситуаціях переживанням са-

мотності. Було розроблено структурну схему схильності особистості до переживання самотності в кон-

тексті континуально-ієрархічного підходу (О.П. Саннікова), експліковано й описано її різнорівневі структурні 

компоненти, що належать до: формально-динамічного рівня (психофізіологічний компонент);  якісного рівня 

(емоційний компонент – палітра афективних репрезентацій переживання самотності; когнітивний – репре-

зентації самотності в думці; конативний – зовнішні репрезентації, що виявляються у діях, поведінці, у 

експресії; контрольно-регулятивний компонент – ступінь контролю за різними проявами переживання самот-

ності) та змістово-особистісного рівня (рефлексивно-аналітичний, мотиваційний, установний, адаптивно-

захисний компоненти). Відповідно до вимог психометрики було розроблено тест-опитувальник «Диферен-

ціальна діагностика схильності особистості до переживання самотності». Здійснено стандартизацію й 

апробацію оригінальної методики, що довели високу надійність, валідність,  дискримінативність тесту та на 

цій основі – можливість  його застосування як у науково-дослідницьких, так і в практичних цілях.   

Ключові слова: переживання, самотність, схильність, особистість, структура, компоненти, надійність, 

валідність, дискримінативність. 

 

Вступ 

Проблема переживання самотності, її прояви та 

наслідки в умовах нестабільності сьогодення стають 

особливо важливими для сучасної людини. Значні 

динамічні зміни в соціальній, економічній та політич-

ній сферах суспільства призводять до підвищення 

напруженості в міжособистісних стосунках, до 

соціальної роз’єднаності людей, безпорадності, не-

впевненості в майбутньому, що спричинює та за-

гострює переживання самотності.  

Ця модальна якість особистості – самотність – 

виникла під впливом соціальних сил епохи ци-

вілізації. На ранніх етапах історичного розвитку у 

людини було сформовано уявлення «Ми» і тому їй ще 

було невідомо почуття самотності. Але у процесі 

розвитку свідомості і його вищої форми – самосвідо-

мості – виникло це почуття, і, на жаль, з часом, екзи-

стенціальна самотність, яка є природною відчу-

женістю від істот, що є подібними одне одному, все 

більше охоплює простір соціального й емоційного 

життя людини. Однією із сучасних причин такого 

явища є своєрідність життєвого і професійного про-

стору життєдіяльності: сучасні технології спілкування 

все більше дистанціюють людей одне від одного, 

контакти стають віртуальними, шлюби теж, тому що 

все більше молодих людей, серед яких багато одру-

жених, мандрують кіберпростором-інтернетом і спіл-

куються с такими ж самотніми людьми. Отже, пору-

шення нормальних процесів комунікації між людьми 

можна вважати головною ознакою сьогодення.  

Саме тому постає задача вивчення складного фе-

номену самотності не тільки з теоретичних позицій, 

але й у відповідності до запитів практики – надавати 

психологічну допомогу людям, які страждають від 
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переживання самотності. Важливим аспектом означе-

ної проблеми є розробка психодіагностичного інстру-

ментарію, здатного адекватно «вимірювати» індивіду-

ально-психологічні особливості переживання самот-

ності. 

Теоретико-методологічний аналіз наукових дже-

рел з означеної теми демонструє різноманіття під-

ходів до розробки проблеми переживання самотності.  

У роботах багатьох авторів вона розглядається у кон-

тексті різних позицій та визначень, які опосередкова-

но торкаються рис особистості, чинників, що певною 

мірою впливають на переживання та прояви самот-

ності.  

У буденній свідомості самотність асоціюється, як 

правило, з чимось негативним, соціально неприйня-

тим, болісним, що впливає на життєдіяльність особи-

стості. Суто психологічне розуміння цього явища як 

хворобливого емоційного стану спричинило нівелю-

вання цінності самотності як ресурсу саморозвитку 

людини, що може позитивно впливати на її життя і 

психічне благополуччя. 

У теоретичній спадщині психологічне осмислен-

ня проблеми поняття «самотність» має неоднозначне 

тлумачення. В різних наукових джерелах самотність 

розглядається як: реакція – миттєве реагування пере-

живаннями самотності на емоціогенні ситуації 

(Flanders,1982), як «реакція на відсутність особливого 

типу зв’язків, або власних очікувань стосовно май-

бутніх зв’язків» (Loрata,1969; Weiss,1973), реакція на 

відсутність важливих соціальних підкріплень (Young, 

1982); стан – короткочасне  гостре переживання від-

чуженості людини, що супроводжується «тяжкими» 

емоціями, пов’язаними з почуттями туги, неповноцін-

ності, покинутості, незрозумілості тощо Немов, 1995; 

Садлер, 1989; Старовойтова, 1995; Gaev, 1976; 

Leiderman, 1980);  риса особистості (Долгинова, 

1996; Садлер, 1989; Fromm, 1959; Peplau, 1982; Slater, 

1976; Weiss, 1973. Особливу увагу привертає визна-

чення самотності як переживання. Згідно з позицією 

Ф.Є. Василюка (1994) переживання як складний, 

творчий, багатоетапний, емоційно насичений 

внутрішній процес дозволяє людині впоратися з ситу-

аціями неможливості продовження життя в тому ви-

гляді, в якому воно було, що призводить до розвитку 

й трансформації внутрішнього світу і життя людини. 

В цьому контексті самотність як переживання розгля-

дають Х. Лопата (Lopata, 1969), У. Садлер і 

Т. Джонсон (1989), Л.І. Старовойтова (1995),                         

О. В. Неумоєва (2005) та ін.  

На відміну від реакції як миттєвого реагування 

самотністю на ситуацію, яку суб’єкт вважає загрозли-

вою для себе («самотньогенну» ситуацію), і на 

відміну від психічного стану як короткочасного, але 

не усталеного, «транзитного» відчуття, ми розгля-

даємо схильність до переживання самотності  як 

складну багаторівневу властивість особистості. Ця 

властивість (як сплав природнього й досвіду) опри-

явнено у внутрішній, несвідомій прихильності особи-

стості до певної активності (в емоційній, когнітивній, 

поведінковій сферах) в ситуаціях, що сприймаються 

суб’єктом як «самотньогенні» (визначаються як такі, 

що провокують переживання самотності) і виявля-

ються у мобілізованості, постійній готовності реагу-

вати у цих ситуаціях переживаннями самотності. 

Слід зазначити, що вивченню схильності особи-

стості до переживання самотності як усталеної риси 

особистості зі специфічним психологічним змістом, 

на жаль, приділяється недостатньо уваги, що спричи-

нює необхідність концептуалізувати означений фено-

мен, вивчити його структуру й визначити покомпо-

нентний склад показників. При розгляді феномену 

схильності особистості до переживання самотності як 

стійкої властивості ми спираємося на континуально-

ієрархічний підхід до дослідження структури особи-

стості, запропонований О.П. Санніковою (Саннікова, 

2007; 2003; 2013). Задля його розуміння пропонуємо 

фрагмент тексту автора (Саннікова, 2013), у якому 

презентовано модель структури особистості – макро-

система, що містить різнорівневі підсистеми. Як рівні 

автор виділяє: формально-динамічний, змістово-

особистісний, соціально-імперативний рівні. До пер-

шого рівня відноситься сукупність усіх властивостей, 

що відбивають динаміку протікання психічних явищ 

та індивідні властивості конституційного характеру. 

Другий – містить у собі власне особистісні власти-

вості (поняття особистості у вузькому значенні): 

спрямованість, потребо-мотиваційну сферу тощо. 

Третій рівень – соціально-імперативний (від лат. 

imperativus – наказовий, безумовний), або норматив-

ний. Якщо два перші рівні співзвучні (і вербально, і за 

змістом) уявленням про двохаспектність психічного 

(динамічне й змістове), то третій рівень включає той 

клас характеристик, що відбиває уявлення особи-

стості про суспільство, мораль, норми, культуру, 

знання тощо, і саму мораль. Наголошується, що 

третій рівень жорстко контролюється свідомістю 

(Саннікова, 2007; 2013). Межі між рівнями умовні, 

переходи від одного до другого утворюють прикор-

донний простір, що поєднує риси, які належать до 

двох сусідніх рівнів. Ці переходи мають свій специ-

фічний зміст. Зона перетину формально-динамічного 

(перший рівень) і змістово-особистісного (другий) 

рівнів містить загальний для обох клас характеристик, 

які однозначно неможливо віднести тільки до одного 

з них. Тут виділяються якісні особливості психо-

логічних складових темпераменту й особистості. 

Прикордонна зона між другим і третім рівнями пре-

зентується як належна обом рівням характеристика, 

що забезпечує переживання, переробку інформації, 

знань, взагалі, будь-яких цілеспрямованих впливів 

зовнішнього світу – індивідуальний досвід, 

свідомість, самосвідомість тощо. Ці рівні взаємопро-

никливі й взаємозалежні між собою, що пояснює без-

перервний (димензіональний)  розвиток будь-яких 

властивостей особистості, тому що пронизують її 
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структуру від нижчих рівнів до вищих (Саннікова, 

2003).  

Саме з цих позицій ми розглядаємо й макро-

структуру такої властивості особистості як схильність 

до переживання самотності, що виявляється на всіх її 

рівнях і на кожному з них характеризується своїм 

специфічним змістом: на формально-динамічному 

рівні ця властивість презентована динамічними харак-

теристиками, що відбивають особливості її перебігу й 

форму вияву та реалізації в життєвих ситуаціях; на 

якісному рівні схильність до переживання самотності 

містить характеристики, що відбивають психологічну 

сутність цього феномена; на змістово-особистісному 

рівні – виявляється в характеристиках, що пов’язані зі 

спрямованістю особистості, її потребо-мотиваційною 

сферою, цінностями тощо; на рівні індивідуального 

досвіду  схильність до переживання самотності регу-

лює обсяг взаємодії особистості з соціумом; на 

соціально-імперативному рівні схильність до пережи-

вання самотності відбиває систему уявлень про ви-

моги культури, релігії, професії, соціального середо-

вища стосовно етичних і моральних норм у проявах 

переживання самотності. Різнорівневі ознаки цієї 

властивості своєрідно взаємодіють між собою, 

взаємодоповнюють одна одну й утворюють цілісну 

інтегральну властивість.  

Необхідність виміру теоретично обґрунтованих 

та емпірично експлікованих психологічних складових 

схильності до переживання самотності та її індивіду-

ально-типологічних особливостей спричинили ро-

зробку спеціального психодіагностичного інструмен-

тарію. 

Мета та завдання 

Мета статті – презентувати результати розробки 

та апробації оригінальної психодіагностичної методи-

ки як інструменту оцінки стійкої схильності особи-

стості до переживання самотності. Основні завдання 

дослідження: 

1) проаналізувати структуру стійкої схильності 

особистості до переживання самотності, експлікувати 

та описати компонентний склад її показників; 

2) презентувати тест-опитувальник «Диферен-

ціальна діагностика схильності особистості до пере-

живання самотності» (ДИСПС); 

3) описати результати апробації розробленої ме-

тодики, надати інформацію про валідність та 

надійність оригінального тест-опитувальника. 

Методи дослідження 

Використовувався авторський тест-опитувальник 

«Диференціальна діагностика схильності особистості 

до переживання самотності» (ДИСПС) (Саннікова, 

Бедан, 2018). Як паралельний тест для оригінальної 

методики було задіяно психодіагностичну методику 

Д.О. Леотьєва та Є.М. Осіна «Диференціальний опи-

тувальник переживання самотності» (Осин, 2013). 

Математико-статистичні методи обробки даних (ко-

реляційний, факторний аналіз) здійснювалися за до-

помогою комп’ютерної програми SPSS 17.0 for 

Windows. 

Емпіричне дослідження проводилося на базі 

Державного закладу «Південноукраїнський націо-

нальний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського», в якому взяли участь студенти 

різних факультетів віком від 20 до 35 років, які склали 

вибірку стандартизації методики у кількості 250 осіб. 

Слід зазначити, що додаткова апробація цієї методики 

проводилася на базі Східноєвропейського національ-

ного університету імені Лесі Українки за участю 70 

студентів. Збір даних та їх обробку здійснювали  Гу-

сак Л. Є. та Бедан В. Б. Розробка теоретичного кон-

структу та всіх структурних елементів методики (ін-

струкції, стимульного матеріалу, індикаторів, бланків 

ключів тощо) належать О.П. Санніковій та В.Б. Бедан. 

Процедура створення тест-опитувальника «Ди-

ференціальна діагностика схильності особистості до 

переживання самотності» (ДИСПС) включала кілька 

традиційних етапів і проведена відповідно до вимог 

психометрики (Анастази, 2001; Наследов, 207). Тест-

опитувальник діагностує такі різнорівневі показники, 

кожний з яких характеризується біполярністю: 

- психофізіологічний компонент СПф. Додатній 

полюс цього компоненту (СПф+) містить характери-

стики, що відображують зміни в організмічних від-

чуттях, які виникають при переживанні самотності 

(фізична слабкість, порушення сну, апетиту, погір-

шенні загального фізичного стану тощо). Від’ємний 

полюс (СПф-) характеризує відсутність цих проявів; 

- емоційний компонент СЕ. Додатній полюс 

(СЕ+) характеризується різноманіттям та яскравою 

палітрою емоцій, почуттів, що виникають при пере-

живанні самотності (спустошеність, роздратування, 

образа, злість, гнів, страх, задоволення, радість, три-

вога, відчай, сум, туга, нудьга, дратівливість тощо). 

Від’ємний полюс (СЕ-) характеризується відсутністю 

будь-яких емоційних переживань, що пов’язані із 

самотністю, спокоєм і, навіть, байдужістю;  

- когнітивний компонент (СКг). Додатній полюс 

(СКг+) характеризує різноманіття думок, міркувань, 

роздумів особистості з приводу переживання самот-

ності (зосередження на думках про покинутість, 

відторгнення, ізольованість, відчуженість, безпорад-

ність) та наявність змін у розумовій сфері (хаотич-

ність, неуважність, розгубленість тощо). Від’ємний 

полюс (СКг) характеризує відсутність будь-яких ду-

мок з приводу самотності; 

- конативний компонент (СКн). Додатній полюс 

(СКн+) містить різноманіття зовнішньої демонстрації 

переживання самотності, що виявляється у діях, по-

ведінці, експресії тощо. Від’ємний полюс (СКн-) ха-

рактеризує відсутність явних зовнішніх проявів пере-

живання самотності; 

- контрольно-регулятивний компонент (СКР). 

Додатній полюс (СКР+) визначає ступінь контролю за 

емоційними, когнітивними, поведінковими репрезен-

таціями переживання самотності. Від’ємний полюс 
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(СКР-) характеризує відсутність контролю та регуля-

ції переживання самотності або їх слабкий прояв;  

- мотиваційний компонент (СМо). Додатньому 

полюсу цього компоненту (СМо+) притаманна потре-

ба особистості у періодичному або постійному пере-

живанні самотності; висока чутливість до ситуацій, 

що викликають почуття самотності (невдачі, 

неприємності, зневага з боку інших, зрада тощо); 

наявність бажання, потягу, прагнення до самотності  

(причому не стільки до фізичного усамітнення, скіль-

ки до психологічного переживання самотності «як тієї 

билини у полі»; переживання покинутості, бідування, 

поневіряння, тощо); пошук будь-яких причин, приви-

дів, мотивів, що сприяють виникненню почуття са-

мотності. Від’ємний полюс (СМо-) вказує на слабкий 

прояв означених характеристик або їх відсутність 

(відсутність потреби, мотивів, бажання людини пере-

живати самотність). 

- рефлексивно-аналітичний компонент (СРА). 

Додатній полюс (СРА+) містить характеристики, що 

відображають здатність особистості до аналізу при-

чин і наслідків самотності, аналізу власної поведінки, 

помилок, попередніх вчинків і подій, що передували 

переживанню самотності. Від’ємний полюс (СРА-) 

вказує на відсутність рефлексії та аналізу переживан-

ня самотності; 

- адаптивно-захисний компонент (САЗ). До-

датній полюс (САЗ+) містить ознаки активного 

управління діями, що спрямовані на опанування пе-

реживаннями самотності, намагання вирішити про-

блему, здатність до зменшення травмуючого ефекту 

цього переживання будь-яким способом (втеча, ізо-

ляція, уникнення або прийняття самотності тощо), 

тобто,  на здійснення дій, спрямованих на подолання 

цього переживання. Від’ємний полюс (САЗ-) вказує на 

відсутність означених дій; 

- прийняття самотності (СПр). Додатній полюс 

(СПр+) характеризує готовність суб’єкта до пережи-

вання самотності, відображає позитивне ставлення до 

нього. Від’ємний полюс (СПр-) свідчить про негативне 

ставлення до переживання самотності, його відкидан-

ня, неприйняття. 

Презентація показників феномена схильності до 

переживання самотності, що викладена вище, стала 

теоретичною основою для створення оригінального 

тест-опитувальника «Диференціальна діагностика 

схильності особистості до переживання самотності» 

(ДИСПС)». Методика створювалася відповідно до 

вимог психометрики (Саннікова, Бедан, 2018; Анаста-

зи, 2001). В остаточному варіанті тест включав 108 

тверджень. Зазначимо, що процедура тестування 

стандартна. Методика містить письмову інструкцію, 

перелік тверджень і бланк, на якому передбачено 

чотири варіанти відповідей на кожне твердження. 

Відомо, що на прикінцевому етапі створення нової 

психодіагностичної методики є перевірка її остаточ-

ного варіанту на надійність і валідність. З цією метою 

ми використали традиційні в психодіагностиці методи 

розщеплювання (розподіл тесту навпіл), повторного і 

паралельного тесту (Анастази, 2001). Процедура 

розподілу тесту навпіл (split-half) полягала у визна-

ченні коефіцієнтів кореляцій між двома аналогічними 

частинами тесту: між двома половинами кожної з 

восьми шкал схильності до переживання самотності. 

При застосуванні повторного тесту (через 3 місяці) 

здійснювався пошук зв’язків між однойменними по-

казниками першого і другого зрізів, проведених на тій 

самій вибірці. Метод паралельного тесту полягав у 

пошуку коефіцієнтів кореляції між двома тестами, 

один з яких є новою оригінальною методикою, інший 

– це надійна і валідна відома методика. Як паралель-

ний тест був використаний «Диференціальний опиту-

вальник переживання самотності», розроблений 

Д.О. Леонтьєвим та Є. М. Осіним (2013).  

Результати дослідження 

У табл. 1 наводяться коефіцієнти кореляції між 

однойменними показниками схильності особистості 

до переживання самотності, що отримані за допомо-

гою означених вище процедур. 

 

Таблиця 1. 

Значення коефіцієнтів кореляції, що одержані при перевірці на надійність і  

валідність оригінальної методики методами паралельного і повторного тестів 

 

Шкали тесту  

Способи перевірки на надійність і валідність тест-опитувальника 

Тест-ретест-надійність 

(x I – xII) 

(n=202) 

Розподіл тесту навпіл 

 (xа – xб) 

(n=250) 

Надійність паралельних форм (n=250) 

«Диференційний опитувальник пережи-

вання самотності» 

(Д.О. Леонтьєв, Є.М. Осін) 

СПф 397** 673** 412** 

СЕ 487** 699** 482** 

СКг 462** 549** 444** 

СКн 531** 671** 615** 

СКР 519** 621** 525** 

СМо 473** 531** 469** 

СРА 311** 548** 445** 

САЗ 351** 495** 471** 
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Шкали тесту  

Способи перевірки на надійність і валідність тест-опитувальника 

Тест-ретест-надійність 

(x I – xII) 

(n=202) 

Розподіл тесту навпіл 

 (xа – xб) 

(n=250) 

Надійність паралельних форм (n=250) 

«Диференційний опитувальник пережи-

вання самотності» 

(Д.О. Леонтьєв, Є.М. Осін) 

СУ 419** 599** 481** 

СЗаг 473** 543** 523** 
Примітка: 1) нулі й коми опущені; позначення хI – хII указує на значення коефіцієнту кореляції між результатами першого й повторного 

тестування; 2) позначення (xа – xб) указує на значення коефіцієнта кореляції при розподілі тесту навпіл (між результатами першого і повтор-

ного тестування); 3) позначення «» –  рівень  значущості  0,05; «» –  рівень  значущості  0,01; 4) скорочення шкал: СМо – мотивацій-
ний компонент, СПф – психофізіологічний компонент, СЕ – емоційний компонент, СКг – когнітивний компонент, СКн – конативний компо-
нент; СКР – контрольно-регулятивний компонент, СРА – рефлексивно-аналітичний компонент, САЗ – адаптивно-захисний компонент, СПр – 
прийняття самотності, СЗаг – загальний показник схильності до переживання самотності. 

 

Аналіз табл. 1 свідчить про достатню надійність і 

валідність тесту (все коефіцієнти кореляцій на рівні 

1%, при N=250). Відомо,  що найкращою процедурою 

визначення надійності є проведення повторного тесту 

через певний час (3-6 місяців). Проте значення саме 

цих коефіцієнтів кореляцій є більш низькими, ніж при 

застосуванні тест-ретесту надійності (результати 

надійності отримуються найскоріше) і при викори-

станні паралельного тесту – за допомогою цього під-

ходу перевіряється валідність тесту. Отже, авторську 

методику «Диференціальна діагностика схильності 

особистості до переживання самотності» можна ре-

комендувати для потреб практичної психодіагности-

ки. 

Висновки 

1. Схильність до переживання самотності 

розглядається як складна багаторівнева властивість 

особистості, що демонструє її прихильність до 

певної  активності, що виявляється в емоційній, ко-

гнітивній, поведінковій сферах; мобілізованість та 

постійну готовність реагувати у різних емоціогенних 

ситуаціях переживаннями самотності. 

2. Розроблено структурну схему схильності осо-

бистості до переживання самотності в контексті кон-

тинуально-ієрархічного підходу, експліковано і опи-

сано її різнорівневі структурні компоненти, що нале-

жать до формально-динамічного рівня, якісного та 

змістово-особистісного. Формально-динамічний 

рівень презентовано психофізіологічним компонен-

том;  якісний – містить емоційний, когнітивний, кона-

тивний та контрольно-регулятивний компоненти; 

змістово-особистісний рівень охоплює рефлексивно-

аналітичний, мотиваційний, установний та адаптивно-

захисний компоненти.  

3. Пошук психодіагностичного інструментарію, 

спрямованого на діагностику переживання самот-

ності, дозволив відзначити, що за допомогою існую-

чих методик вивчаються її окремі характеристики. 

Встановлено, що методик, спеціально спрямованих на 

вивчення схильності до переживання самотності як 

стійкої властивості особистості, визначення її компо-

нентів (складових), що були експліковані і описані 

нами в контексті континуально-ієрархічній структурі 

особистості, немає. 

4. О.П. Санніковою та В.Б. Бедан розроблено 

оригінальну психодіагностичну методику «Диферен-

ціальна діагностика схильності особистості до пере-

живання самотності» (ДИСПС). Емпірична перевірка 

конструкту цього тесту за допомогою факторного 

аналізу індикаторів-відповідей підтвердила правиль-

ність угрупування шкал для діагностики означених 

показників і підтвердила сформульовану гіпотезу 

щодо структури схильності особистості до пережи-

вання самотності. 

3. Перевірка остаточного варіанту тест-

опитувальника «Диференціальна діагностика схиль-

ності особистості до переживання самотності 

(ДИСПС)» на надійність і валідність за допомогою 

відомих в психодіагностиці методів розщеплення 

(розподіл тесту навпіл), повторного і паралельного 

тестів (методика «Диференційний опитувальник пе-

реживання самотності» (Д.О. Леонтьєва, Є.М. Осіна) 

підтвердила можливість його застосування не тільки в 

суто наукових, але й в практичних цілях. 
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PRESENTATION OF PERSONALITY LONELINESS PROPENSITY SCALE  

The paper presents the results of the validation of the author’s (O. Sannikova, V. Bedan) technique, aimed at ex-

amining person’s proneness to experience loneliness. In contrast to the reaction as an instant response by experiencing 

loneliness to the situation considered as a threatening one by the subject, and unlike the mental state as a short-term, 

“fleeting” feeling, loneliness propensity is considered as a complex multileveled personal property, manifested in indi-

vidual’s inclination to a certain activity (in emotional, cognitive, behavioral spheres), mobilization, readiness to respond 

in different situations by experiencing loneliness. The structural scheme of personal loneliness propensity in the context 

of the continual and hierarchical approach has been developed and described, as well as its structural components of 

different levels, belonging to the formal-dynamic level (a psychophysiological component), qualitative level (an emo-

tional component – a set of affective representations of experiencing loneliness; cognitive – representations of loneli-

ness in one’s mind; conative – external representations manifested in actions, behavior, expressions; a control and regu-

latory component which is the degree of control over various manifestations of loneliness), and content-personal level 

(reflexive-analytical, motivational, attitude, adaptive-protective components).  The Personal Loneliness Propensity 

Scale has been developed according to the requirements of psychometrics. There have been performed standardization 

and validation of the original scale, which have proved its high reliability, validity, discriminatory power, which makes 

it possible to apply it for research and practical use.   

Keywords: experience, loneliness, propensity, personality, structure, components, reliability, validity, discriminato-

ry power. 
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