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Дана стаття присвячена результатам лонгітюдного дослідження когнітивних факторів в діагностиці сезонного 

афективного розладу. Розглядаються попередні дослідження, емпірично перевіряється гіпотеза подвійної 

вразливості і діатезіс-стрес модель та пропонуються можливі шляхи психодіагностики. Досліджуються когнітивні 

особливості в осіб з зимовою анергією і людей без попередньої історії депресії в анамнезі (тобто контрольна групу) 

в якості протиставлених учасників для порівнянь з групою з сезонним афективним розладом. 
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Постановка проблеми. Хоча вплив погоди 

і сезону на настрій отримував певну увагу 

протягом століть [11, 13, 14, 16, 17, 19], сезонні 

афективні розлади (тобто, зимова депресія) 

були систематично досліджені лише за останні 

кілька десятиліть, тоді як на наукових теренах 

України такий розлад, як созонно-афективний 

ще емпірично не досліджувався лонгітюдним 

методом. Остання зарубіжна література з 

сезонного афективного розладу (САР) почала 

зосереджуватися на моделях діатезіс-стресу, 

включаючи гіпотезу подвійної вразливості [11, 

16, 17]. Дані стверджують, що індивід повинен 

мати як біологічну вразливість для розвитку 

вегетативних симптомів, так і психологічну 

вразливість для розвитку симптомів настрою, 

щоб розвинути епізоди сезонного афективного 

розладу. Така модель стосується також і 

несезонної депресії, припускається, що може 

існувати ще недосліджена група, яка страждає 

лише біологічною вразливістю (наприклад, 

зимовою анергією). Проте, до останнього часу 

мало досліджень безпосередньо перевірили або 

підтвердили цю модель, і більшість з них 

зосередилися не на можливих психологічних 

механізмах, як когнітивні фактори, наприклад, 

пов'язаних з симптомами настрою, а на 

вегетативній симптоматиці і сезонному чинни-

ку [13, 19]. Дослідження показали тимчасовий 

зв'язок між настроєм і вегетативними симпто-

мами, причому вегетативні симптоми, що 

проявляються раніше, ніж симптоми настрою, 

підтверджують ідею про те, що механізми 

сезонного афективного розладу корелюють з 

двома кластерами існуючих симптомів.  

Дане дослідження являє собою лонгітюдну 

оцінку вегетативних симптомів, симптомів 

настрою та когнітивних факторів, які являють 

собою частину психологічної вразливості [4], 

яку поділяють особи з сезонним афективним 

розладом.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

До недавнього часу більша частина емпіричної 

уваги щодо етіологічних факторів в САР була з 

біологічної точки зору. Біологічні теорії САР, 

як правило, зосереджувалися на співвідношен-

ні між індивідуальним впливом світла на люди-

ну і появою симптомів САР. Восени і взимку 

менше сонячного світла стає доступним, ос-

кільки дні скорочуються. Завдяки спостережен-

ням, що менш доступне світло збігається з 

наступним початком симптомів, ранні дослід-

ження САР прагнули компенсувати нижчі рівні 

світла в навколишньому середовищі, надаючи 

страждаючим на САР штучне яскраве світло 

[16]. Цей тип терапії яскравим світлом, як 

виявилося, є ефективним лікуванням для дея-

ких випадків САР [19]. Однак, дослідники по-

винні бути обережними щодо виведення при-

чинності з досліджень лікування. Наприклад, 

зменшення сезонних симптомів може відбува-

тися через шляхи, окремі від етіологічних меха-

нізмів. Крім того, біологічні моделі, що викли-

кають причинно-наслідковий зв'язок, пов'язані 

зі світловим впливом, не в змозі врахувати 

щорічні відмінності в досвіді САР від року до 

року. Дослідники виявили, що тяжкість симп-

томів індивідуумів відрізняється щороку, так 

що деякі люди з історією зимових депресивних 

епізодів не відповідають критеріям того ж 
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депресивного епізоду кожну зиму (Рохан, 

Sigrnon, і Dorhofer, 2013; Розенталь та ін., 1984). 

Хоча подальші дослідження можуть призвести 

до більш детальних гіпотез про механізми, що 

стосуються доступності світла до подальшого 

початку симптомів, ймовірно, що також 

впливають і нефізіологічні фактори. 

Прагнучи вивчити роль, яку психологічні 

фактори можуть відігравати в розвитку епізоду 

САР і тяжкості симптомів, дослідники почали 

досліджувати когнітивні функції у осіб з САР 

[10]. Вони порівнювали когнітивні процеси у 

осіб, які переживають САР з контрольною гру-

пою і з особами, які страждають від несезонної 

депресії [15]. Ці початкові дослідження дозво-

ляють припустити, що когнітивні фактори 

(наприклад, упередженість уваги, підвищена 

румінація) пов'язані з САР, як і аналогічне 

гіпотетичне відношення цих факторів до несе-

зонної депресії [11]. Хоча когнітивні процеси 

менш ймовірно відіграють важливу роль у по-

чатковому прояві захворювання, передбачаєть-

ся, що когнітивні фактори відіграють певну 

роль у виникненні наступних епізодів, розвит-

ку розладу і симптомів САР [15]. Однак точна 

роль когнітивних факторів в САР ще не визна-

чена. Це дослідження було розроблене саме для 

того, щоб дослідити роль когнітивних факторів 

у прояві та протіканні симптомів САР. 

Інтегруючи результати біологічних дослід-

жень з САР і більш пізні дослідження когнітив-

них факторів пов'язаних з САР, дослідники зап-

ропонували дві можливі діатезіс-стрес моделі, 

тобто психологічні теорії, що намагається пояс-

нити розлад, як результат взаємодії між схиль-

ністю до вразливості і стресом, викликаним 

життєвим досвідом. Рання модель, гіпотеза 

подвійної вразливості, стверджує, що люди, які 

володіють біологічною вразливістю до розвит-

ку вегетативних симптомів САР (наприклад, 

фізичних симптомів, таких як втома, підвище-

ний апетит, гіперсомнія) і психологічною враз-

ливістю до розвитку депресії [19], страждають 

на САР. 

Мета статті. Висвітлення даних досліджен-

ня сезонного афективного розладу, як рушій 

наголошення уваги на проблемі діагностики 

психічних розладів. Нинішнє дослідження ма-

ло на меті додатково дослідити роль когнітив-

них факторів в гіпотезі подвійної вразливості і 

моделі діатезіс-стресу сезонного афективного 

розладу [19], використовуючи проспективні 

вимірювання.  

Були застосовані якісні і кількісні методи: 

метод теоретичного аналізу, структуроване 

клінічне інтерв'ю DSM-V використовувалося 

для діагностування учасників з історією САР та 

відбору осіб груп з зимовою анергією, контрольною 

групою з історією епізодів депресії. Крім того, 

учасників оцінювали структурованим інтерв’ю 

оцінки тяжкості депресії за керівництвом Гаміль-

тона - версія сезонного афективного розладу 

(SIGH-SAD) для вимірювання ступеня тяжкос-

ті депресивного симптому (Williams et al., 

2012). Глобальна шкала тяжкості симптомів 

(GSS) опитувальника з оцінки сезонних 

патернів (SPAQ; Rosenthal, Bradt & Wehr, 1984) 

використовувалася для скринінгу сезонних профілів 

симптомів з метою виявлення потенційних учасників 

з пулу контрольної групи. Також тест інвента-

ризації депресії Бека (BDI-II; Beck, Steer, & 

Brown, 1993), опитувальник на виявлення авто-

матичних думок (ATQ; Hollon & Kendall, 1993), 

опитувальник стилів відповідей RSQ (Nolen-

Hoeksema et al., 2001), скорочена версія опиту-

вальнику стилів відповідей за формою щоден-

ника RSQ використову-валася щотижня для 

оцінки інтенсивності румінацій (RSD; Nolen-

Hoeksema, Morrow, & Frederickson, 2003), тест 

профілю станів наст-рою (POMS; McNair, Loor, & 

Droppleman, 1971) і модифікований тест Струпа. 

Учасникам були надані моніторингові паке-

ти, що містять набори SATS, RSD і модифіко-

вані анкети BDI-II (у тому числі вегетативні та 

субсхеми симптомів настрою). Їм надавалися 

вказівки розпочати спостереження за симпто-

мами, використовуючи щотижневі форми в 

пакеті, починаючи з першого тижня вересня і 

до останнього тижня березня. Протягом цих 

тижнів з учасниками зв'язувалася по телефону 

та інтернету, щоб нагадати їм про заповнення 

щотижневих форм моніторингу. Учасникам бу-

ли надані дані дослідника для висилання відпо-

відей. Після цього часу з учасниками зв’язува-

лася лише тоді, коли щотижневі форми не 

поверталися своєчасно. 

Вибірка складалася з шістдесят сіми осіб, 

трьох груп: особи з сезонним афективним роз-

ладом в анамнезі, індивіди з зимовою анергієї і 

люди без історії депресії взагалі(контрольна 

група). Учасники (N = 67, 15 чоловіків і 52 

жінок) були набрані протягом вересня-жовтня 

двома когортами у 2018 році.  
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Перша гіпотеза свідчила про те, що за проспек-

тивним виміром прояву симптомів САР група з 

розладом демонструватиме більш ранній початок 

вегетативних симптомів (тобто втому, підвищений 

апетит, гіперсомнію і т. п.), ніж симптомів настрою 

(тобто печаль, провину, ангедонію і т. п.). Група з 

зимовою анергією має продемонструвати паттерн 

тимчасового прояву фізіологічних симптомів, ана-

логічних групі з САР, але група не повинна була 

зазнити появи відповідних симптомів настрою, 

щоб не було ризику появи симптомів розладу наст-

рою. Контрольна ж група не повинна проявляти 

відповідних симптомів, що свідчило б про 

відсутність ризику виникнення симптомів розладу. 

За другою гіпотезою частота автоматичних 

думок [5,8] і специфічних сезонних автоматич-

них думок корелюватиме з депресивними по-

казниками настрою і збільшиться між осінніми 

та зимовими оцінюваннями. Учасники з САР 

отримали б більш високий показник за опиту-

вальником автоматичних думок і в опитуваль-

нику сезонних автоматичних думок, ніж 

контрольна група і група з зимовою анергією. 

За третьою гіпотезою група з САР повинна 

показувати більш високі показники прояву 

румінацій в опитувальнику «Стилю відпові-

дей», ніж контрольна група і група з зимовою 

анергією, як в осінніх, так і в зимових дослід-

женнях. Зимові оцінки повинні бути вище в 

учасників з САР. 

За гіпотезою четвертою, люди з когнітив-

ними порушеннями, повинні мати більш три-

валі затримки перед тим, як надати відповіді на 

завдання з найменувань кольорів (тест Струпа). 

Учасників з САР негативні, сезонні і світло-

забарвлені слова приведуть до більш тривалого 

часу реагування взимку і восени, ніж нейтра-

льні стимули чи стимули контролю часу реак-

ції. Не очікується ніяких відмінностей між дво-

ма іншими групами між осінніми та зимовими 

вимірами, характерними для типу стимулів, але 

в цілому очікується збільшення часу очікування 

відповіді в усіх діагностичних групах взимку. 

За п’ятою гіпотезою кілька когнітівніх 

змінних будуть досліджені на предмет їх 

корисності в прогнозуванні ступенів тяжкості 

наступного епізоду САР. Сезонні автоматичні 

думки і румінації, виміряні восени, а також 

осінні показники теста Струпа (тобто, час 

очікування відповіді) на сезонно-, депресивно- 

і світло-забарвлені слова повинні передбачити 

тяжкість оцінок симптомів САР взимку.  

Основні результати дослідження. Загалом, 

результати цього дослідження забезпечують 

підтвердження гіпотези подвійної вразливості і 

діатезіс-стрес моделі. 

Гіпотеза перша. Як і очікувалося, учасники 

групи з САР (тобто всі учасники з анамнезом 

епізодів САР, незалежно від того, чи розвинулися 

в них в період зимової депресії в ході дослідження 

відповідні епізоди) продемонстрували значно 

більш депресивний настрій і вегетативні 

симптоми ще під час осіннього збору даних, 

порівняно з іншими групами.  

Висновки про те, що група з САР повідом-

ляла про більшу вегетативну симптоматику, 

ніж група з зимовою анергієї (ЗА), свідчить про 

те, що групи САР і ЗА відрізняються не тільки 

за проявом депресивного фактора, але й відріз-

няються за ступенем вираженності сезонного 

та вегетативного фактора. На експресію вегета-

тивного фактора можуть впливати наслідки 

настрою або фактори, пов'язані з депресивним 

настроєм (тобто, румінації [9]), які потім мо-

жуть впливати на досвід вегетативних симпто-

мів у осіб з САР порівняно з ЗА. Наприклад, 

часто звертаючи увагу або румінуючи про веге-

тативні симптоми і їх причини, можна за показ-

никами клінічного інтерв’ю змусити людину 

відчувати симптоми частіше або серйозніше, 

ніж стратегією відволікання, яка може 

привести до того, що людина буде відчувати 

симптоми рідше або менш серйозно. 

Люди з історією САР, через їх попередній 

досвід з епізодами депресії, можуть бути більш 

схильні затримувати думки на наслідках 

вегетативних симптомів. На жаль, автори не 

досліджували, чи був стиль відповіді-румінації 

прогнозуючим для вегетативних симптомів 

протягом зими. Інше пояснення відмінності 

інтенсивності вегетативних симптомів полягає 

в тому, що у людей в групі з САР в анамнезі 

розвивалися симптоми САР до того, і, отже, 

вони можуть бути більш чутливі до змін 

вегетативних симптомів і обізнані про ці зміни 

краще, ніж люди в інших групах. 

Ця підвищена чутливість може давати, як 

більш точні оцінки від САР, ніж в тій же групі 

ЗА, або ж навпаки може призводити до 

переоцінених повідомленнь про вегетативні 

симптоми в групі з САР. Тим більше, в якості 

альтернативи, люди в групі з САР можуть бути 

більш сприйнятливими до реагування за 

принципом соціальної бажаності. Адже люди з 
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історією САР, ймовірно, знають про загальні 

симптоми САР, ідентифікують себе з діагнозом 

і відповідають на запити дослідження в ролі 

добровольців з САР. Навпаки, учасники групи 

з ЗА можуть не ідентифікувати себе з 

дескриптором ЗА або не знати про конкретні 

симптоми, які виявили дослідники. 

Отже, цілком можливо, що учасники в групі 

з САР відчували себе більш вимушеними 

повідомляти про симптоми і їх інтенсивність, 

яку «повинен» відчувати хтось з САР, в 

порівнянні з учасниками групи з ЗА, які можуть 

мало знати про сезонні вегетативні симптоми. 

Більш того, неясно, наскільки репрезентативні 

індивіди в групі з ЗА, тому що ця група 

систематично не вивчалася в науці. Можливо, 

що у людей в групі з ЗА в цьому дослідженні 

були менш серйозні вегетативні симптоми, ніж 

у людей в загальній популяції з ЗА.  

Окрім виявлення відмінностей в симптомах 

між діагностичними групами, в групі з САР 

спостерігалася інша реляційна картина пригні-

ченого настрою і вегетативних симптомів. Ця 

модель, проте, залежала від того, чи розвинувся 

в них депресивний епізод пізніше цієї зими чи 

ні. Учасники групи з САР, у яких розвинувся 

епізод зимової депресії (САР-E), повідомляли 

про трохи більш пригнічені симптоми настрою 

в порівнянні з вегетативними симптомами про-

тягом осені, тоді як ті, в кого не розвинувся деп-

ресивний епізод (САР-H) в ході дослідження, 

повідомили про відносно більшу кількість веге-

тативних симптомів, ніж симптомів настрою. 

Цей диференційований патерн звітності між 

САР-E і САР-H підтримує висловлювання 

гіпотези подвійної вразливості щодо окремих 

незалежних вразливостей. 

Однак через невеликий розмір вибірки в цьо-

му дослідженні не було достатньої потужності 

виявлення істотних відмінностей між повідом-

леннями про симптоми настрою і вегетативні 

симптоми в різних підгруп з САР. Хоча будь-які 

висновки про це відкриття слід робити з обереж-

ністю через невеликий розмір вибірки, попередні 

результати припускають, що реляційна картина 

симптомів навіть на початку осені може вказу-

вати на ймовірність того, що наступний епізод 

САР трапиться пізніше цієї осені або зими. По-

дальше вивчення цієї реляційної моделі 

симптомів є виправданим. 

Крім того, гіпотеза подвійної вразливості стверд-

жує, що вегетативні симптоми накопичуються 

на більш ранньому етапі, ніж симптоми настрою 

(Young et al., 2001). Зібрані дані завдяки BDI-II з 

вересня по березень від учасників з історією 

епізодів САР на подальший прояв вегетативних 

симптомів та симптомів настрою. 

В даному дослідженні проспективний вимір 

симптомів САР дійсно продемонстрував 

очікуваний тимчасовий прояв вегетативних 

симптомів до появи симптомів настрою, хоча і 

коротший (тобто менше одного тижня), ніж 

відмінності в часі прояву, що спостерігалися 

раніше [13, 19]. Хоча ці відмінності можуть 

бути зумовлені меншим розміром вибірки в 

даному дослідженні, методологічні відмінності 

також грають певну роль. Наприклад, McCarthy 

та його колеги (2017) збирали дані раз на два 

місяці, а не щотижня, враховуючи меншу 

специфічність вимірювання початку прояву 

(тобто, вони не могли визначити періодичні 

відмінності менше ніж через 2 тижні). 

До того ж, досліджувалися індивідуальні 

симптоми, які можуть бути менш надійними, ніж 

ті, що за зіставеними шкалами, що складаються з 

декількох настроєвих і вегетативних симптомів. 

Крім того, їх критерії симптомів були менш 

жорсткими (був затверджений прояв будь-якого 

окремого симптому при будь-якому ступені 

тяжкості). Методологічні відмінності також 

очевидні між даним дослідженням і ранніми 

роботами Янга і його колег [19], адже вони 

використовували ретроспективну методологію. У 

дослідженні Янга учасникам, які мали епізод САР, 

було запропоновано згадати порядок прояву 

симптомів, а ті у деяких випадках були за кілька 

місяців до збору даних. Таким чином, відмінності 

в моделях виникнення симптомів у поточних і 

попередніх дослідженнях з приводу симптомів, 

ймовірно, будуть пов'язані з різною методологією. 

Можливо також, що шкала 4-точкового 

рейтингу симптомів за модифікованим BDI-IІ 

була занадто скороченою, щоб виявити більш 

тонкі зміни в індивідуальних вегетативних 

симптомах і симптомах настрою, які б краще 

диференціювали симптоми, виміряні за більш 

короткі інтервали часу.  

BDI, однак, був обраний за його 

підтверджену надійність, а також за включення 

елементів, що представляють інтерес, які можна 

використовувати для створення достовірних 

шкал настрою і вегетативних симптомів. 

Інша причина, чому це дослідження, віро-

гідно, не знайшло такої сильної періодичної 
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тенденції, як в Янга (2001), в тому, як прояв 

симптомів було опрацьовано. Янг та колеги 

просили учасників з САР визначити дату по-

чатку поточного епізоду депресії та виміряти 

симптоми після епізоду, тоді як у поточному 

дослідженні встановлено оцінку відсікання для 

виявлення значного ступеня симптомів, щоб 

охопити початок їх прояву. Таким чином, по-

чаток симптомів не обов'язково пов'язаний з 

епізодом депресії. Цей метод, однак, дозволив 

порівняти досвід симптомів протягом сезону за 

групами (тобто ЗА та контрольна група не ма-

ють епізодів депресії, за якими можна виміряти 

початок симптомів) незалежно від діагнозу. 

Також ця стратегія може фіксувати зміни 

симптомів, які індивідууми з САР не 

приписують початку епізоду САР. Непорівняні 

результати можуть також пояснюватися 

відмінностями в зборі даних проспективно в 

порівнянні з використанням пам'яті в 

ретроспективному зборі даних. 

 
Малюнок 3.1 Частота появи симптомів 

настрою і вегетативних симптомів в групи з 

САР 

 
Малюнок 3.2. Прояв вегетативних 

симптомів протягом осінніх тижнів поміж 

груп 

За гіпотезою другою і третьою, як і передба-

чалося діатезіс-стрес моделлю, подальша поява 

симптомів настрою при САР пов'язана з психо-

логічної вразливістю. Це дослідження було 

спрямоване на вивчення кількох когнітивних 

факторів як можливих медіаторів депресивного 

настрою і рецидиву прояву депресії при САР. 

Значна кореляція спостерігалася між показ-

никами симптомів депресії і частотою сезонних 

і несезонних розладів, пов'язаних з депресією. 

Результати підтримують валідність тестування 

сезонних автоматичних думок. Нинішнє дос-

лідження продемонструвало, що опитувальник 

сезонних афективних думок здатен виокрем-

лювати САР, ЗA та контрольну групу. Крім то-

го, ці висновки підтримують вагому роль часто-

ти сезонних думок при повторних епізодах САР. 

Значна кореляція була також отримана в 

оцінці румінацій і симптомів депресії. Ці дані 

також надають підтримку когнітивній теорії де-

пресії і тій ролі, яку когнітивні чинники можуть 

грати в САР, аналогічні їх ролі і в несезонній депресії. 

Дослідники, котрі порівнювали людей з 

сезонною та несезонною депресією, також 

виявили подібний рівень депресивних когніцій 

і негативний стиль атрибуції [12]. Звичайно, ко-

реляційні висновки не повинні використовува-

тися для припущень, що когнітивні фактори 

викликають епізоди депресії. Проте, ці дані до-

повнюють дослідження, де підтримується роль 

впливу негативних когніцій на САР, як це було 

запропоновано у випадку з епізодами несезон-

ної депресії.  

Малюнок 3.3. Взаємодія випадку по групах 

протягом осінніх тижнів для оцінки румінаціі. 

На 1 тижні САР>контрольна група. На 5 тижні 

САР>ЗА, контрольна група. Через 2, 3, 4, 6, 8 

тижні САР>ЗА> контрольна група. На 7, 9, 10, 

11 і 12 тижні САР, ЗА>контрольна група.  
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Малюнок 3.3. Румінації груп протягом 

осінніх тижнів 

 
Малюнок 3.8. Негативні автоматичні 

думки по групам протягом сезону 

 

За четвертою гіпотезою дослідження демон-

струвало значущі відмінності між групами при 

проходженні модифікованого теста Струпа. Як 

наслідок, вікові відмінності можуть пояснити 

суперечності, які вимірюються по групам. На 

жаль, через низький рівень рекрутингу учасни-

ків, різний вік - відповідність рівню освіти груп 

неможлива[1].  

На відміну від попередніх досліджень, ни-

нішнє представляло групи слів у блоках за їх 

типами, а не у випадковому порядку. Блоки 

були представлені в фіксованому порядку, так 

що більш відповідні до САР блоки (тобто 

депрессотипічні і ті, що відносяться до сезону) 

були представлені останніми. Цей метод поряд-

ку використовувався, щоб уникнути помилки 

типу ІІ, пов'язаної з практичними ефектами. 

Проте, можливо, що учасники швидше реагу-

вали на наступні стимули в результаті саме 

практичних ефектів, так що диференціальні 

відповіді на експериментальні стимули не 

могли бути оцінені. 

За п’ятою гіпотезою, хоча когнітивний фак-

тор упередження уваги (тобто результати тесту 

Струпа за результатами осінніх вимірювань) 

був основним предиктором тяжкості симптомів 

САР взимку, осінні бали румінацій і сезонних 

автоматичних думок також є важливими пре-

дикторами тяжкості симптомів САР взимку. 

Висновки та пропозиції. В Україні це 

дослідження є першою спробою набрати та 

класифікувати осіб з зимовою анергією (тобто 

людей, які мають лише компонент біологічної 

вразливості) і проспективно дослідити вибірку 

з сезонним афективним розладом.  

Це дослідження розширило групи порівнянь 

в тесті Струпа, модифікуючи його, покращу-

ючи попередню методологію і доповнюючи 

набір слів-стимулів, пов’язаних зі світлом, щоб 

розглянути різні типи можливих когнітивних 

схем при розладі. Даний елемент дослідження 

виявив, що індивідууми з САР мають специфі-

чні когнітивні структури(тобто схеми), чутливі 

до негативних та/або сезонних стимулів. Також 

доповнений тест інвентаризації депресії Бека 

(BDI-II)  саме для вибірки осіб з САР. 

Проспективний вимір негативних автома-

тичних думок і румінацій в САР дозволив відс-

лідити можливу посередницьку роль когнітив-

них процесів в САР. Незважаючи на гіпотезу, 

навіть в літературі, присвяченій несезонній 

депресії [2], є мало емпіричних даних стосовно 

впливу автоматичних думок. У цьому ж дослід-

женні вперше була розглянута роль когніцій 

при САР шляхом визначення ступеня упередже-

ності уваги і інтерференцій в сприйнятті слів, які, 

як передбачається, більш помітні в осіб з САР.  

Індивідууми з сезонним афективним розла-

дом, мають інші характеристики, крім діагнозу, 

який не спостерігається у осіб з субсиндро-

мальним або нормальним ступенем сезонних 

змін і ідентифікація цих ознак може вказувати 

на додаткові важливі етіологічні фактори. Крім 

того, дослідження осіб, які відчувають субсин-

дромальний рівень сезонності, може призвести 

до виявлення захисних факторів, які захищають 
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від розвитку захворювання. Такі захисні 

фактори можуть надавати відповіді на питання, 

що стосуються етіології, а також надавати ідеї 

для альтернативних лікувальних заходівх [6, 7]. 

Майбутні дослідження можуть включати 

розробку та валідацію інструменту, призначе-

ного для лонгітюдного дослідження САР, які 

пропонуєватимуть учасникам більший вибір у 

відповідях для описання досвіду тяжкості 

симптомів.  

В даному дослідженні була розібрана можли-

ва роль когнітивних факторів у вразливості до 

розвитку епізодів САР. В учасників відслідкову-

вали автоматичні думки про сезонні сигнали, 

ступінь румінацій та симптомів САР щотижня. 

Цей компонент роботи зробить внесок в літера-

туру з когнітивних факторів, що стосуються ви-

никнення і протікання наступних епізодів САР, 

шляхом вивчення початку послідуючого епізоду 

САР у зв’язку з частотою негативних автома-

тичних думок і ступеня румінацій, що служити-

ме підгрунтям подальших діагностичних розро-

бок. В дослідженні пропонується обґрунтоване 

прогнозування тяжкості епізодів сезонного 

афективного розладу взимку на основі отиманих 

когнітивних показників восени, що слугуватиме 

поліпшенню діагностичних заходів.  

Запропонована методологія проспективного 

дослідження розроблена для зменшення/ усу-

нення вибіркової упередженості уваги в май-

бутньому, яка має місце при певних симптомах, 

що мають відношення до сезонного афектив-

ного розладу. Відтворення і вдосконалення 

методології попередніх досліджень поданої 

проблематики важливі для підтвердження гіпо-

тези подвійної вразливості і моделей діатезіс-

стресу даного розладу. У поточному дослід-

женні очікується, що час протікання кожного 

набору симптомів встановиться, якщо симпто-

ми будуть виміряні проспективно, в порівнянні 

з попередніми дослідженнями, які долучалися 

до ретроспективних вимірювань. Більш конк-

ретно, очікувалося, що тривалість наявності 

основних вегетативних симптомів продовжува-

тиме скорочуватися, тоді як ті інші симптоми 

настрою, що залищилися, накопичуватимуться 

триваліший час до початку епізоду. Цей експе-

риментальний план слугує для подолання мож-

ливих когнітивно-інтерфераційних ефектів 

пам’яті, з якими дослідники минулих робіт 

зіштовхнулися.   

Результати роботи можуть бути використані 

в практичній діяльності в когнітивно-

поведінковій терапії і для розробки цілісних 

профілактичних програм діагностики САР в 

Україні [3]. Окремі положення та результати 

дослідження можна використовувати при 

викладанні дисциплін «Загальна психологія» і 

«Патопсихологія». 
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Черняк А. В. 

РОЛЬ КОГНИТИВНЫХ ФАКТОРОВ В ЭПИЗОДАХ СЕЗОННОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА 

Данная статья посвящена результатам лонгитюдного исследования когнитивных факторов в диагностике 

сезонного аффективного расстройства. Рассматриваются предыдущие исследования, эмпирически проверяется 

гипотеза двойной уязвимости и диатезис-стресс модели и предлагаются возможные пути психодиагностики. 

Исследуются когнитивные особенности у лиц с зимней анергией и людей без предшествующей истории депрессии в 

анамнезе (то есть контрольная группа) в качестве противопоставленных участников для сравнений с группой с 

сезонным аффективным расстройством. 

Ключевые слова: когнитивные расстройства, сезонное аффективное расстройство, депрессия, лонгитюдное 

исследование, гипотеза двойной уязвимости, диатезис-стресс модель, психодиагностика, зимняя анергия. 

 

Chernyak A.V. 

THE ROLE OF COGNITIVE FACTORS IN EPISODES OF SEASONAL AFFECTIVE DISORDER 

This article focuses on the results of a longitudinal study of cognitive factors in the diagnosis of seasonal affective disorder. 

Previous studies are reviewed, the hypothesis of dual vulnerability and the diathesis-stress model are empirically tested and 

possible psychodiagnostic methods are proposed. The cognitive features of individuals with winter anergy and people with no 

previous history of depression in anamnesis (i.e., control group) as opposed participants for comparisons with the group with 

seasonal affective disorder are investigated. 

Keywords: cognitive disorders, seasonal affective disorder, depression, longitudinal study, dual vulnerability hypothesis, 

diathesis-stress model, psychodiagnostics, winter anergy. 

 

 

 


