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Увага як чинник успішного навчання дітей молодшого 
шкільного віку 

 
 

Анотація. У статті розглядається поняття уваги як 
психічного процесу та наукові дослідження психологів, що 
вивчали увагу в навчальному процесі дітей молодшого 
шкільного віку. 

Ключові слова: увага, навчальний процес, успішне 
навчання, дитина молодшого шкільного віку. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що 
проблема уваги – одна з найдавніших у психології, яка завжди 
цікавила дослідників. На сьогодні існує безліч визначень 
поняття уваги та механізмів її функціонування. Як психологи, 
так і фізіологи, здавна намагалися з’ясувати механізми, які 
визначають вибірковість процесів збудження і лежать в 
основі уваги. Однак, ці спроби у більшості випадків мали 
описовий характер, фізіологічні основи уваги вивчалися 
недостатньо.  Так, природу уваги розглядали як результат 
рухового пристосування. Було визначено, що до складу уваги 
входить м’язовий та руховий елемент. Згодом увага стала 
незмінним структурним компонентом психолого-педагогічної 
науки. Як вітчизняні, так і зарубіжні вчені Гербарт Й., Павлов 
І.П., Ухтомський О.О., Анохін П.К., Уолтер Г., Добринін 
М.Ф., Горбач М.С., Лила М.М., Арістов В. та ін. намагалися 
зрозуміти сутність уваги як психічного процесу. Разом з тим, 
Ушинський К.Д., Рубінштейн С.Л., Страхов В.І. та ін., 
характеризували увагу з боку психолого-педагогічної науки.   
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Актуальність цієї проблеми полягає також в тому, що 
увага є одним з ключових компонентів серед психічних 
процесів людини, а також – одним з основних пізнавальних 
процесів молодшого школяра. Саме увага допомагає дитині 
молодшого шкільного віку успішно засвоїти знання з усіх 
навчальних предметів у школі. Недостатня розробка наукових 
досліджень питання виявлення чинників, що впливають на 
успішну навчальну діяльність, зумовила вибір означеної теми.   

Виклад основного матеріалу. Як відомо з вікової 
психології, молодший шкільний вік сприятливий для 
розвитку уваги. Без достатньої сформованості цієї психічної 
функції процес навчання неможливий. Розвиток розумової 
діяльності сприяє зародженню внутрішньої уваги, яка й 
виявляє себе у пригадуванні минулих подій, лічбі про себе. 
Шкільне навчання та позашкільна діяльність сприяють 
подальшому розвиткові як довільної, так і мимовільної уваги. 
Наукові дослідження зазначають, що увага дітей молодшого 
шкільного віку має свої особливості: легкість зосередження 
на конкретному матеріалі, що підкріплений наочністю; 
важкість підтримання уваги за несприятливих зовнішніх умов 
роботи; інтерес до роботи сприяє зростанню стійкості уваги. 
Виготський Л.С. вважав, що культурний розвиток уваги 
розпочинається у ранньому віці. Цей розвиток має соціальний 
характер. Дитина під час вростання в соціальне середовище, у 
процесі пристосування до цього середовища розвиває та 
формує довільну увагу [4, c. 155].  

Виготський Л.С. простежив генезис вищих 
механізмів уваги, запропонувавши для цього 
експериментально-генетичний метод. Він передбачає 
створення ситуації, коли дитина постає перед необхідністю 
оволодіти своєю увагою за допомогою зовнішніх стимулів-
засобів [4, c. 159].  

Як зазначають Задесенець М.П., Лисянська Т.М., у 
першокласників спостерігається мимовільна увага, вони 
активно реагують на все нове яскраве, надзвичайне, їм ще 
важко керувати своєю увагою. Це може впливати на те, що 
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дитина у першому класі, навіть знаючи правила поведінки на 
уроці, може порушувати їх. Це говорить про те, що 
першокласник не може розподілити свою увагу одночасно на 
виконання завдання і контроль власної поведінки [2, c. 123]. 

У дослідженнях Добриніна М.Ф., Горбач М.С., Лили 
М.М., Страхова І.В. та ін. виявлено, що розвиток довільної 
уваги в молодших школярів здійснюється успішно, якщо 
створюються умови для їх цілеспрямованої роботи, за яких 
вони привчаються керуватися самостійно поставленою 
метою. Розвиток довільної уваги в дітей молодшого 
шкільного віку йде від керування метою, яку ставлять 
дорослі, до реалізації мети, яку ставлять учні, від постійного 
контролю дій учня вчителем до контролю дитино. Своїх 
однокласників, а далі й до самоконтролю [2, c. 123]. 

Волошина В.В. у своїх дослідженнях виявила, що з 
віком в учнів початкових класів зростає обсяг і стійкість 
уваги. Стійкість, продуктивність уваги в учнів третіх класів 
зростає у порівнянні з першокласниками на 30 %, а діапазон 
індивідуальних відмінностей має тенденцію з віком учнів 
звужуватися, відповідно обсяг уваги зростає на 45%, а 
діапазон індивідуальних відмінностей з віком дітей теж має 
тенденцію до звуження [3, с. 266-272]. 

За дослідженнями науковців у галузі психології та 
педагогіки, у  молодшому шкільному віці  у дітей настає 
перелом у розвитку уваги. Зовнішня опосередкована увага 
поступово стає внутрішньою опосередкованою. Віковими 
особливостями уваги молодших школярів є порівняно слабка 
довільна увага та її невелика стійкість. Першокласники, а 
також  і частково другокласники, ще не вміють довго 
зосереджуватися на роботі, особливо якщо вона нецікава і 
одноманітна, їх увага легко відволікається. Можливості 
вольового регулювання уваги, керування нею на початку 
молодшого шкільного віку дуже обмежене. 

Значно краще у молодших школярів розвинена 
мимовільна увага. Все нове, несподіване, яскраве, цікаве саме 
собою привертає увагу учнів, без усяких зусиль з їхнього 
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боку. Діти можуть випустити важливі істотні моменти в 
навчальному матеріалі й звернути увагу на несуттєві тільки 
тому, що вони приваблюють своїми цікавими деталями. 

Як наголошують науковці, сам процес навчання сприяє 
розвитку довільного уваги, її стійкості й зосередженості. В 
міру того, як розширюється коло інтересів дитини і вона 
привчається до систематичної навчальної діяльності, її увага – 
як мимовільна, так і довільна – інтенсивно розвивається. 

Психологи називають основну умову підтримки уваги 
– це різноманітність матеріалу, який подається на уроках, 
послідовність його викладу й розкриття. Ще наголошують на 
підвищенні мотивації, а саме – викликати інтерес, внести 
певну емоційну насиченість. Як зазначав Виготський Л.С., що 
«будь-яке навчання можливе тільки за опори на власний 
інтерес дитини. Іншого навчання не існує. Адже питання 
тільки в тому, наскільки інтерес спрямований на предмет, що 
вивчається» [4, с. 167]. 

Вчені також вказують на те, що найбільше шкодить 
увазі дитяча втома. Молодші школярі особливо швидко 
стомлюються від монотонної праці й одноманітних фізичних 
вправ, а також  від обмеженості емоційного вираження. Для 
зняття зайвої емоційної напруги науковці пропонують такі 
ефективні прийоми: поаплодувати вдалим відповідям 
однокласників, посміятися, потриматися за руки, влаштувати 
змагання, інсценізувати уривок з твору тощо. Через 
недосконалість гальмівних механізмів, що є основою 
здійснення регулятивної функції уваги, далеко не всі молодші 
школярі володіють своєю увагою. Внаслідок підвищеної 
збудливості їм не вдається виявляти стійкість довільної уваги 
[1, c. 25-34].    

Увага молодших школярів тісно пов’язана із 
значущістю для них навчального матеріалу. Усвідомлення 
учнями необхідності, важливості його засвоєння, інтерес до 
його змісту є умовою стійкості їх уваги. Увага залежить від 
доступності навчальних завдань, поставлених перед ними. 
Діти із захопленням працюють над тим, що є нелегким, але 
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доступним для них. Серед молодших школярів є діти з 
дефіцитом уваги, тобто нездатні довго зосереджуватися на 
об’єктах навчального предмету. Для багатьох таких дітей 
характерна ще й гіперактивність. Це діти, які нездатні 
протягом навчального часу сидіти, як переважна більшість 
дітей, і тому постійно одержують зауваження від вчителя. 
Така комбінація ознак у американських психологів 
визначається синдромом дефіциту уваги й гіперактивності [5, 
c. 12]. 

Діти з таким синдромом, як правило, погано 
встигають з багатьох предметів з тієї причини, що не 
приділяють достатнього часу на учіння. Для таких дітей 
необхідний особливий індивідуальний підхід, як у класі, так і 
вдома. Суть його полягає в тому, щоб зменшити кількість та 
інтенсивність факторів, які відволікають дитину, підвищити 
якість пояснень і чіткість постановки конкретних завдань.  
Отже, особливості розвитку уваги навчальної діяльності  
молодших школярів полягають у тому, що у дітей з приходом 
до школи крім провідної мимовільної уваги формується і 
довільна. У молодших школярів стійкість довільної  уваги є 
не високою, їм важко розподіляти увагу та швидко 
переключатися  із одного виду діяльності на інший. Якщо в 
молодших школярів є інтерес до об’єкта або предмета, 
ступінь зосередженості уваги на ньому може бути високим. 

Нестійкість уваги науковці називають однією з 
причин невстигання дитини в школі. Причиною нестійкості 
уваги в молодшого школяра буває його недостатня розумова 
активність, зумовлена як недосконалими методами навчання, 
так і рівнем його готовності до навчальної діяльності, 
непереборними труднощами в навчанні, станом здоров’я. 

За дослідженнями Добриніна М.Ф., увага молодших 
школярів тісно пов’язана із значущістю для них навчального 
матеріалу [6, с.121-128.]. Усвідомлення учнями необхідності, 
важливості його засвоєння, інтерес до його змісту вважається 
умовою стійкості їх уваги. Увага молодших школярів 
значною мірою також залежить не тільки від згаданих 
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чинників та методів і способів навчання, а й режиму роботи 
школярів. Так, за дослідженнями Білоуса П.Д., стійкість уваги 
до закінчення уроку значно знижується. Протягом навчання 
вона також змінюється. Вчені пропонують її стимулювати 
різними засобами, хоча вважають за необхідне звертати увагу 
на стомлюваність дитини у молодшому шкільному віці.  

З вікової психології відомо, що увага тісно пов’язана 
з емоційно-вольовою сферою особистості, що визначає 
особливості формування цього процесу в дітей молодшого 
шкільного віку. Індивідуальні особливості особистості 
молодших школярів також впливають на характер уваги. У 
дітей з різним типом темпераменту буде відрізнятися процес 
формування довільної уваги.  

Недостатність уваги може бути викликана поєднанням 
суб’єктивних та об’єктивних причин. Суб’єктивними 
причинами можуть бути типологічні темпераментні 
особливості дитини, індивідуальний темп нервової діяльності, 
стан здоров’я.  Об’єктивними причинами можуть бути якість, 
ступінь новизни й складності нервової діяльності, яка є 
змістом процесу уваги. А це, в свою чергу, може вплинути на 
успішність навчальної діяльності молодшого школяра. 

Висновки. Отже, особливості розвитку уваги в 
навчальній діяльності  молодших школярів полягають у тому, 
що у дітей з приходом до школи, крім провідної мимовільної 
уваги, формується і довільна. У молодших школярів стійкість 
довільної  уваги є невисокою, їм важко розподіляти увагу та 
швидко переключатися  із одного виду діяльності на інший. 
Якщо в молодших школярів є інтерес до об’єкта або 
предмета, ступінь зосередженості уваги на ньому може бути 
високим. На успішність навчальної діяльності молодшого 
школяра можуть впливати такі чинники, як інтерес і новизна 
матеріалу, що вивчається, доступність матеріалу, 
послідовність і логічність його викладу. Окрім цього 
необхідно дотримуватися режиму навантаження й запобігати 
перевтому дитини молодшого шкільного віку. 
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Становлення професійної ідентичності майбутнього 
фахівця в умовах навчання у ВНЗ 

 
Анотація. У статті представлено теоретичні аспекти 

проблеми професійної ідентичності майбутнього фахівці в 
умовах навчання у вищому навчальному закладі, як першого 
етапу усвідомленого професійного становлення; закцентовано 
увагу на базовому, когнітивному компоненті.  

Ключові слова: професійна ідентичність, професійне 
становлення, суб’єктність професійного розвитку, 
когнітивний компонент професійної ідентичності. 

 
Актуальність дослідження. Актуальність проблеми 

професійної ідентичності особистості визначається 
значущістю цього питання для кожної людини та можливістю 
психологічної науки забезпечити психологічний супровід у 
процесі її становлення. Професійна ідентичність належить до 
понять, у яких виражене концептуальне уявлення людини про 
своє місце у професіональній групі чи спільності. Важливо, 
щоб індивід побачив себе у тій діяльності, якою він прагне 
займається. Іншими словами професійна діяльність буде 
успішною лише тоді, коли особистість повністю 
ідентифікується з своєю професією і стане здатною виражати 
себе через власну діяльність. Гострота сприймання 
особливостей власної професійної ідентичності особистістю 
залежить від багатьох зовнішніх, внутрішніх, об’єктивних та 
суб’єктивних чинників. До зовнішніх чинників належать 
соціально-політичні, економічні, до внутрішніх – вікові та 
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індивідуальні особливості особистості, які й формують 
специфіку переживання професійної ідентичності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
ідентичності в психології не є новою, але залишається 
актуальною навіть після того, як протягом понад сторіччя 
багато видатних вчених прилучались до вивчення цього 
психологічного феномена (З. Фрейд, Ч. Кулі, Дж. Мід, С. 
Рубінштейн, Е. Еріксон та ін.). Дослідженнями становлення 
ідентичності займалися Н.В. Антонова, Т.М. Буякас, П.І. 
Гнатенко, Л.В. Клочек, В.С. Малахов, В.М. Павленко, Л.В. 
Попова, Н.О. Чуреєва, Л.Б. Шнейдер. 

У дослідженнях, присвячених професійній 
ідентичності, науковці розкривають її структуру (Іванова Н.І., 
Шнейдер Л.Б.), описують види та функції, особливості 
формування (Клімов, Є.А., Маслоу А., Шнейдер Л.Б. ). 

Виклад основного матеріалу. Процес навчання у 
вищому навчальному закладі часто стає першим етапом 
усвідомленого професійного становлення, на якому студент 
вперше оволодіває професійними знаннями, вміннями, 
навичками, виробляє перші оцінні ставлення до професії та до 
себе як професіонала. Тому важливу роль на цьому етапі 
формування майбутнього фахівця відіграє базовий, 
когнітивний компонент професійної ідентичності. Саме цей 
компонент лежить в основі активізації суб’єктності 
професійного розвитку особистості. Він сприяє об’єктивації 
усвідомлення власних інтересів та здібностей, особистісних 
та міжособистісних професійно важливих якостей. Також 
допомагає розумінню своєї професії, вимог, які вона 
пред’являє до фахівця, забезпечує формування плану 
професійного саморозвитку особистості, допомагає зіставити 
об’єктивні дані про себе з еталоном професіонала. 

 Особистість формує уявлення про себе як майбутнього 
фахівця через аналіз двох систем: внутрішньої (особистісна 
унікальність, відмінність від інших, здібності, задатки, 
індивідуальні цінності, моральні принципи, прагнення, цілі 
тощо) та зовнішньої (оцінка інших осіб, порівняння себе з 
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професійним еталоном). Критерії оцінки себе є доволі 
суб’єктивними, інколи відмінними від об’єктивної реальності. 
У юнацькому віці система цих критеріїв ще не вибудувана 
остаточно, тому увага майбутнього фахівця автоматично 
скеровується на оцінки від інших людей і на порівняння себе 
зі стереотипним професійним ідеалом, тобто має місце закон 
наслідування, ототожнення. Завдяки процесу ідентичності 
відбувається інтеріоризація зовнішнього досвіду у 
внутрішній. Тому оточення, позитивний професійний 
приклад, оцінка та зовнішні навчально-професійні умови 
відіграють важливу роль у формуванні уявлення особистості 
про себе як фахівця та у її самостановленні. Когнітивний 
компонент професійної ідентичності реалізує інформаційну 
функцію, тобто формує певні знання. Отже, когнітивний 
компонент професійної ідентичності майбутнього фахівця має 
включати інтегровану систему знань і уявлень про себе як 
професіонала, про соціально-економічну ситуацію, 
особливості професійної діяльності та професійного 
співтовариства. 

Сучасному суспільству необхідна вільна і творча 
особистість, яка вміє мислити критично, конструктивно, 
аналітично. Здатність самостійно приймати рішення, 
відповідально діяти визначається характером уявлень 
індивіда про себе. У зв’язку з цим, одним із вагомих критеріїв 
когнітивного компонента є знання про свою особистість. 
Обираючи професію, майбутній фахівець повинен 
враховувати зазначені у таблиці 1 показники, які складають 
цей компонент. Розглянемо їх детальніше. Існують випадки, 
коли роботодавці надають перевагу не працівникам з високою 
кваліфікацією, а тим, хто краще підходить за своїми 
індивідуальними якостями, тому риси характеру та 
особливості темпераменту фахівця стають визначальними у 
подібній ситуації. Одна з необхідних умов ефективної 
майбутньої трудової діяльності – відповідність працівника 
обраній професії та його задоволення процесом праці. Тому 
важливим для студента є усвідомлення тих власних рис, які 
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можуть стати перепоною для навчання і культивування 
якостей, що сприяють професійному розвитку. Цінною є 
інформація і про стан здоров’я, наприклад, для людей певних 
професій протипоказані захворювання опорно-рухового 
апарату, кісток чи м’язів рук, поганий зір, деформація пальців 
рук, радикуліт тощо. Усвідомлення свого типу темпераменту, 
здібностей, задатків, самооцінки, рис, які підходять чи 
заважають професійному становленню дає змогу студентові 
чітко зрозуміти: хто він є насправді; оцінити себе; 
сформувати ставлення до себе; узгодити власні «хочу», 
«можу» і «потрібно», а відтак організувати на цій основі 
індивідуальну поведінку та взаємодію з іншими людьми. 
Процес самопізнання, особливо у навчальній діяльності, не 
може відбуватися без механізму рефлексії – форми 
теоретичної діяльності людини, спрямованої на осмислення 
своїх особливостей, дій та їхніх мотивів. Така діяльність дає 
змогу студентам усвідомити власну індивідуальність, 
унікальність і призначення. Саме ідентичність уявлень про 
себе допомагає особистості зрозуміти зміни у ній самій [2]. 

Як зазначає В. Г. Панок, професійна ідентичність має 
різні джерела формування, одне з яких – професійна 
обізнаність, поінформованість. Уявлення людини про вибрану 
професію та її ставлення до неї складають образ професії [1, с. 
117]. Зміст цього поняття розглядається у двох аспектах. У 
контексті знань про професію важливою є інформація про 
соціально-економічну ситуацію в обраній галузі. При 
плануванні майбутнього, треба бути впевненим, що фахівці 
затребувані і можуть влаштуватися на роботу за 
спеціальністю. Також необхідно оцінити рівень безробіття в 
галузі, суміжні спеціальності, перспективи розвитку кар’єри 
та умови зростання заробітної плати. Найвагомішою з цього 
блоку є інформація про обрану професію, тобто знання про 
загальні та спеціальні здібності, уміння. Для студентів 
важливими є логічне і гнучке мислення, почуття 
відповідальності, акуратність, розвиток уваги, уяви, уміння 
знаходити нестандартні рішення, стресостійкість, здатність 
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діяти у складних обставинах. Необхідні професійні знання 
для майбутніх фахівців визначаються профілем їх 
спеціальності та відображені у навчальних планах навчальних 
закладів. Вагомими також є знання щодо кваліфікаційних 
вимог професії (освіта, стаж), її особливостей, цілей, 
нормативно-законодавчої бази, оплати праці, умов роботи, 
перспектив, престижності та привабливості у суспільстві. 
Добре засвоєні професійні знання і вміння дадуть можливість 
фахівцю у майбутньому ефективніше використовувати засоби 
професійної діяльності, не допускати негативного впливу 
стресових та позаштатних ситуацій, передбачати та 
попереджувати аварії і можливі при цьому травми, 
підвищувати продуктивність, економічну ефективність праці 
та якість продукції. Сформований чіткий і багатоаспектний 
образ професійної діяльності сприятиме кращому 
усвідомленню власної відповідності професії, дасть змогу 
передбачити можливості професійної самореалізації, 
спрогнозувати своє майбутнє та рівень доходу, поставити 
певні професійні цілі тощо [2]. 

Когнітивний компонент професійної ідентичності 
включає також знання про образ професійної спільноти. Адже 
формування професійної ідентичності починається тоді, коли 
студент самостійно приймає рішення, яким фахівцем стати, 
які переконання професійної групи розділяти, які цінності 
засвоїти. Вагомим у процесі освоєння фаху є наближення 
студента до середовища фахівців зі стажем, до тих проблем і 
труднощів, які йому, можливо, доведеться долати після 
закінчення навчання. Зокрема, недругорядними є знання про 
мову професійного спілкування. Як відомо, мові людей 
певного фаху властиві професіоналізми, які не завжди 
відповідають літературним термінам. Наведемо приклад 
професіоналізмів фахівців технічної галузі комп’ютерних 
спеціальностей: мама (материнська плата), клава (клавіатура), 
скинути інформацію (переписати), глюк (збій програми), вінт 
(вінчестер). Кожна трудова спільнота демонструє також 
професійний гумор, який часто незрозумілий людям, що не 
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володіють достатніми знаннями у відповідній галузі. 
Прийняття і засвоєння студентом таких знань сприяє 
швидшому ототожненню його з професією та професійною 
спільнотою. Вагомим показником є знання про людей обраної 
галузі, які в ній досягли успіху. Переважній більшості осіб 
юнацького віку кумири і приклади для наслідування потрібні, 
навіть якщо вони самі ніколи в цьому і не зізнаються. Адже 
часто молоді люди шукають в своїх кумирах те, чого бракує 
їх власній особистості. Це можуть бути особистісні якості, 
професійні вміння, загальновизнаний успіх або щось інше. 
Тому такі відомості стануть рушійною силою, яка вестиме 
майбутніх фахівців до самовдосконалення, постановки нових 
цілей і пріоритетів тощо. Роль соціального оточення у 
професійному розвитку та формуванні ідентичності важко 
переоцінити. Взаємодія з членами професійної спільноти 
допомагає людині засвоювати точні професійні стандарти, 
оцінювати свій рівень володіння професією. Цікавим 
стосовно цього є дослідження Дж. Марсіа. Вчений виділяє 
людей з «присвоєною» ідентичністю та «сконструйованою». 
Перші, зазначає він, засвоїли складений батьками чи 
авторитетними особами життєво-професійний план і в 
майбутньому прагнуть відповідати йому. Самоповага таких 
осіб залежить від міри виконання завдань, поставлених перед 
ними. Особи зі «сконструйованою» ідентичністю відчувають 
власну участь у цьому самостійно керованому процесі. Вони 
не лише усвідомлюють себе як фахівця, а знають, як стали 
такими і що робили для цього. Майбутнє для них – це 
творчість у формуванні ідентичності, а не вік відповідності 
заздалегідь визначеним планам. Щоб сформувалася 
професійна ідентичність фахівця, йому необхідно визначити 
стратегію професійного саморозвитку та хоча б мінімально 
бути залученим у трудову діяльність. Отже, професійна 
ідентичність – це багатогранний феномен, який забезпечує 
усвідомлення себе представником певної професії, є основою 
професійного розвитку фахівця. Когнітивний компонент 
професійної ідентичності майбутнього фахівця є базовим у 
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структурі ідентичності. Він визначається за такими 
показниками: знання про себе (образ себе), соціально-
економічну ситуацію і професію (образ професії у двох 
аспектах) та професійну групу (образ професійної спільноти). 
Розвинений когнітивний компонент свідчить про прийняття 
обраної професійної діяльності як засобу самореалізації і дає 
змогу майбутньому фахівцеві збудувати стратегію свого 
професійного зростання. 

Емпіричні дослідження професійної ідентичності 
студентів вищих навчальних закладів дозволяють підтвердити 
тенденцію позитивної динаміки формування як кількісної так 
і якісної складової профідентичності. Це формування 
характеризується нерівномірністю та наявністю чітко 
виражених криз професійної ідентичності.  Так студентам 
першого курсу властиві прояви домінуючої кризи 
несформованості професійної ідентичності, для якої 
характерний низький рівень виділення професійних вмінь, їх 
складових та особистісних, професійно важливих якостей; - 
для студентів третього курсу притаманне домінування 
визначеної (сформованої) професійної ідентичності, а також 
мораторію професійної ідентичності, для яких характерне 
збільшення виділених професійних вмінь, операційних 
компонентів зазначених вмінь, професійно значимих 
особистісних якостей, а також референтних осіб, які 
поціновують їх професійні вміння; - для студентів п’ятого 
курсу характерне виділення найбільшої кількості професійно 
значимих вмінь, якостей особистості, операційних 
компонентів та значимих поціновувачів професійних вмінь. 

Висновки. Таким чином, професійна ідентичність є 
одним із видів соціальної ідентичності. Професійна 
ідентичність завжди розвивається в умовах визначеної 
професійної спільноти, з якою людина себе ідентифікує, 
приймаючи її цінності, норми, правила та інше. Здобуття 
професійної ідентичності веде особистість до збагачення Я-
ідентичності особистості. Становлення професійної 
ідентичності особистості проходить в контексті об’єднання 
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механізмів особистісного розвитку та соціального буття 
особистості, в ході внутрішньої роботи особистості з 
початком професійної діяльності.  
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Дослідження системи життєвих цінностей сучасної 
молоді 

 
Анотація. У статті презентовано результати 

емпіричного дослідження системи духовно-моральної та 
егоїстично-престижної груп життєвих цінностей у різних 
сферах життєдіяльності. 

Ключові слова: життєві цінності, спрямованість 
особистості, духовно-моральні цінності (саморозвиток, 
духовне задоволення, креативність і активні соціальні 
контакти); егоїстично-престижні цінності (престиж, 
досягнення, матеріальний стан, збереження індивідуальності).  

Актуальність дослідження. Ціннісні орієнтації молоді 
давно стали предметом досліджень психологів. Але сучасний 
стан соціально-економічної та політичної ситуації, розвиток 
науки і техніки, інформаційний «бум», висока інтенсивність 
життя сучасної молоді гостро ставить перед науковцями та 
практиками проблему втрати або розбалансування системи 
цінностей особистості. Для забезпечення психічного здоров’я 
особистості сьогодні необхідно дослідити цю проблему з 
врахуванням усіх чинників і забезпечити практиків методами 
дослідження та гармонізації усіх складових ціннісної сфери 
особистості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній 
науціпитання ціннісних орієнтацій молоді є предметом 
вивчення дослідників різних галузей: філософії, психології, 
педагогіки, політології, соціальної психології. Дана проблема 
не залишається без уваги у працях науковців, серед яких: Бех 
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І. Д., Головатий М. Ф., Дубчак Г. М., Козаков В. М., Пірен М. 
І., Ребер А., Рокич М., Савчин М. В., Таланчук П. М., 
Хмелько В. Є., Щепанський Я., Ядов В. О. та ін. 

Виклад основного матеріалу. Для емпіричного 
дослідження системи ціннісних орієнтацій сучасної молоді ми 
обрали Морфологічний тест життєвих цінностей (В. Ф. 
Сопов, Л. В. Карпушина). 

Діагностовані цінності відносяться до двох груп: 
духовно-моральні цінності та егоїстично-престижні 
(прагматичні). До перших належать: саморозвиток, духовне 
задоволення, креативність і активні соціальні контакти, що 
відображають морально-ділову спрямованість. До другої ‒ 
престиж, досягнення, матеріальний стан, збереження 
індивідуальності. Вони, в свою чергу, відображають 
егоїстично-престижну спрямованість особистості. При всіх 
низьких значеннях спрямованість особистості може бути 
невизначеною, без яскравого бажаного цілеспрямування.  

Таблиця 1 
Середні показники життєвих цінностей сучасної 

молоді  
(за методикою Морфологічний тест життєвих 

цінностей В.Ф.Сопова, Л.В.Карпушина, у %) 
n=20 

Шкали Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Саморозвиток  45 45 10 
Духовна задоволеність 35 50 15 
Креативність  55 40 5 
Активні соціальні 
контакти 

10 75 15 

Власний престиж 10 80 10 
Збереження власної 
індивідуальності 

40 55 5 

 
У цілому 45% досліджуваних (Табл 1.) проявляють 

високий рівень схильності до саморозвитку як життєвої 
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цінності. Середній цівень за цим показником спостерігається 
також у 45% досліджуваних. Таким чином, 90% 
досліджуваних демонструють високі та середні показники за 
шкалою Саморозвиток як життєва цінність. Їм властиві 
прагнення отримувати обʼєктивну інформацію про 
особливості власного характеру, здібностей та інших 
характеристик своєї особистості. Також вони прагнуть до 
саморозвитку, вважаючи при цьому, що потенційні 
можливості людини майже необмежені й упершу чергу в 
житті потрібно досягти їх повної реалізації. Серйозне 
ставлення до своїх обовʼязків, компетентність у справах, 
поблажливість до людей та їх недоліків та вимогливість до 
себе позитивно впливає на їх професійну конкурентоздатність 
та формує повагу в професійному середовищі. 

Низькі показники за цією шкалою показали 10% 
респондентів. Вони виявляють тенденцію до самодостатності, 
але, як правило, ставлять «пороги» власним можливостям і 
вважають, що їх неможливо здолати. Такі досліджувані 
ображаються при винесенні негативної оцінки їм, їх 
характеристикам чи особистісним якостям. 

Цікавими виявилися результати дослідження 
креативності, як життєвої цінності особистості. Високий 
рівень за цією шкалою показали 55% респондентів. Решта 
40% досліджуваних показали серешній рівень креативності як 
особистісної цінності і лише 5% опитуваних властивий 
низький рівень за цим показником. Досить високі результати, 
напевне, не будуть властиві більшості дорослого населення 
країни, а продиктовані, швидше соціальною належністю 
досліджуваних ‒усі вони є студентами. 

 Таким досліджуваним властиве прагнення до 
реалізації своїх творчих здібностей, внесення різних змін у всі 
сфери свого життя. Такі люди втомлюються від розміреного 
ходу життя і завжди намагаються внести щось нове. Також їм 
характерні вибірковість і захопленість в звичайних буденних 
ситуаціях. Досліджуваним цієї групи не властиві 
пригніченість творчих схильностей, стереотипність поведінки 



24 

та діяльності, консерватизм, слідування усталеним нормам та 
цінностям, рідко буває ностальгія. 

Вищеописані шкали складають морально-ділову 
спрямованість особистості. Середні показники за цим видом 
спрямованості становлять 36, 25% високого рівня та 52,5% 
середнього рівня. Егоїстично-престижну спрямованість 
складають шкали Власний престиж, Досягнення та Високі 
матеріальні статки. За цим видом спрямованості середні 
показники складають 82%. Отже, у досліджуваних морально-
ділова спрямованість суттєво переважвє над егоїстично-
престижною.  

Показовими є значення шкали Збереження власної 
індивідуальності, 95% респондентів показали її значимість 
(високий та середній рівнь) як життєвої цінності особистості.  

Їх характеризує прагнення до незалежності від інших 
людей. Такі люди, як правило, вважають, що найважливіше в 
житті - це зберегти неповторність і своєрідність своєї 
особистості, своїх поглядів, переконань, свого стилю життя, 
прагнучи якомога менше піддаватися впливу масових 
тенденцій. Часто вони не довіряють авторитетам. У них 
можливий яскравий прояв таких рис, як високий рівень 
самооцінки, конфліктність, девіація поведінки. 

Значимість основних життєвих сфер для сучасної 
молоді за методикою Морфологічний тест життєвих 
цінностей В.Ф.Сопова, Л.В.Карпушина відображено у 
Таблиці 2. 

У сфері професійного життя високі результати 
показали 40% досліджуваних, середній рівень констатується у 
50% досліджуваних, отже, для 90% респондентів сфера 
професійного життя є досить значимою.  

Вони віддають багато часу своїй роботі, включаються 
до вирішення всіх виробничих проблем, вважаючи при цьому, 
що професійна діяльність є важливим сенсом життя людини. 

Показово, що для досліджуваних сфера професійного 
життя виявилися дещо значимою, ніж навчання і освіта, що 
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пояснюється активізацією процесу професійного становлення 
на даному віковому етапі. 

 
Таблиця 2 

Середні показники життєвих сфер сучасної молоді  
(за методикою Морфологічний тест життєвих 

цінностей В.Ф.Сопова, Л.В.Карпушина, у %) 
n=20 

 
Шкали Високий 

рівень 
Середній 

рівень 
Низький 
рівень 

заг заг заг 
Професійне життя  40 50 10 
Навчання і освіта 30 50 20 
Сімейне життя 15 85 ‒ 
Суспільне життя 10 75 15 
Захоплення  50 40 10 
Фізична активність 10 85 5 

 
Сфера навчання і освіти виявилася дуже значимою 

(високий рівень) для 30% респондентів, середній рівень 
значимості спостерігається у 50% опитуваних. Сумарно 
високі та середні показники констатуються у 80% 
досліджуваних.  

Характеристикою цієї вибірки є прагнення до 
підвищення рівня своєї освіченості, розширенню кругозору. 
Вони вважають, що важливо в житті вчитися і отримувати 
нові знання. Такі досліджувані проявляють схильність до 
самонавчання. Це може бути отримання знань з друкованих 
видань, інтернет-ресурсів, вони прагнуть переймати досвід 
від професіоналів вищого рівня, відвідують семінари, 
професійні тренінги. 

Сфера сімейного життя характеризується високою 
значимістю для 15%. Середній рівень констатовано у 85% 
досліджуваних. Це єдина життєва сфера, у якій жоден 
досліджуваний не показав низький рівень значимості. 
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Респонденти показали готовність цінувати все те, що 
пов’язано з життям їх сімей, віддавати багато сил і часу 
вирішенню проблем своєї сім’ї, вважаючи, що головне в 
житті - це благополуччя в родини. Саме сімʼї, як найвищій 
цінності підпорядковані інші значимі сфери життя 
особистості: професійне життя, навчання і освіта, громадське 
життя, захоплення, фізична активність.  

Сфера суспільного життя не є наскільки значимою для 
респондентів. Високий рівень показали 10% опитаних. Але і 
низький рівень виявили лише 15% досліджуваних. Люди 
виснажились від постійної напруги, зникають «ура-настрої», 
фанатизм. Натомість констатується спокійна впевненість, у 
переконаннях, небайдужість, готовність діяти, підтримати 
спільноту. Такі люди залучаються до суспільно-політичного 
життя, вважаючи, що дуже важливо для людини - це її 
політичні переконання, уміння їх відстояти, виявити 
взаємодопомогу, взаємопідтримку, висловити власну 
позицію. 

50% досліджуваних показали високий рівень прояву у 
Сфері захоплень, середній рівень констатовано у 40% 
досліджуваних. Їм властива висока значимість захоплень, 
хобі. Такі люди віддають своєму захопленню весь вільний час 
і вважають, що без захоплення життя людини багато в чому 
неповноцінне. 

Сфера фізичної активності проявила цілковите 
переважання середнього рівня прояву цієї сфери цінностей 
людини. 85% досліджуваних відмітили достатню значимість 
фізичної активності та фізичної культури як елемента 
загальної культури для людини. 10 % досліджуваних показали 
високий рівень прову цієї цінності. Такі люди вважають, що 
фізична культура необхідна для гармонізації життя людини, 
що необхідно вміти чергувати інтелектуальну діяльність з 
фізичною, що краса і зовнішня привабливість пов’язані часто 
зі здоровим способом життя, з фізкультурою і спортом.  

Висновки. Емпіричне дослідження дозволяє 
констатувати, що сучасній молоді притаманні висока 
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значимість саморозвитку, як компоненту життєвих цінностей, 
при недостатньому самоприйнятті, як складової 
психологічного благополуччя виявляє основний дисбаланс 
між бажаним (значимим) і реальним. Це відбувається на фоні 
недостатнього задоволення позитивних відносин та 
управління середовищем при недостатній вираженості 
потреби у соціальних контактах. 
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Емоційний розвиток дітей дошкільного віку 
 

Анотація. У статті представлено результати 
емпіричного дослідження емоційної сфери дитини 
дошкільного віку, розкрито особливості емпіричного 
розвитку дошкільника. 

 
Ключові слова:емоційна сфера дошкільника, емоційне 

реагування емоційний стан, емоційні особливості, позитивні 
та негативні емоції. 

 
Актуальність дослідження. В умовах сьогодення, 

епоху кризи та соціальних змін, при швидкому ритмі 
повсякденного життя, люди проводяться та почуваються по-
різному. Але найбільш безпомічним є малюк. Дуже рідко 
можна зустріти насправді веселу, емоційно благополучну 
дитину, адже багато дітей не вміють посміхатися і сміятися 
від щирого серця. Причин цього є дуже багато, головна з них 
полягає в тому, що дорослі у першу чергу спрямовують усі 
свої зусилля на розвиток інтелектуальної сфери дитини, 
забуваючи про емоційну сферу і не замислюючись над тим, 
що саме емоції відіграють важливу роль у житті дітей: вони 
допомагають сприймати навколишній світ і реагувати на 
нього, у результаті визначають усе подальше життя людини, її 
успішність і місце в соціумі. 

Для дитини розпізнавання і передача емоцій – достатньо 
складний процес, що потребує від неї певних знань, певного 
рівня розвитку. Саме емоції відіграють визначальну роль у 
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долучені дитини дошкільного віку до загальнолюдських 
цінностей, установленні перших взаємин із людьми в 
розумовому та загальному її розвитку. 

Крім того в складних умовах сьогодення, які швидко 
змінюються, щороку збільшується кількість дітей з 
емоційними проблемами, агресивних, тривожних, не 
впевнених у собі та ін. 

Тому важливим є дослідження особливостей емоційного 
розвитку дитини, виявлення негативних тенденцій з метою їх 
подолання та профілактики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
емоційного розвитку досліджувалася багатьма психологами 
та педагогами (Л. С. Виготський, Л. С.Зіньківський, О. В. 
Запорожець, Л. І. Неверович, В. Т. Кудрявцев, Л. П. 
Стрєлкова та ін). Вивченням емоційних станів дітей 
займалися такі відомі психологи, як М. Л. Фігурін, Н. П. 
Денисова, М. М. Аскаріна, К. Г. Бібанова, які наголошували 
на важливості розвитку емоційної сфери, зокрема на 
вихованні почуттів з перших років життя дитини. 

Виклад основного матеріалу. Дошкільний вік – 
первинний етап соціалізації дитини. Це період долучення до 
загальнолюдських цінностей, час встановлення перших 
взаємин з людьми, період бурхливого розвитку емоційної 
сфери, яка має величезний вплив на особистісний розвиток 
дитини, на оволодіння нею різноманітними видами 
діяльності. Впродовж дошкільного дитинства емоції 
розвиваються, ускладнюються і набувають 
інтелектуалізованого характеру. Відомий вітчизняний 
психолог В. В. Зіньківський писав: «Психічна організація 
дитинства виключно прекрасна, і цією красою і грацією своєї 
дитинство зобов’язана тієї безпосередності, коріння якої 
лежить у переважному розвитку емоційної сфери» [1, с. 56].  

З метою емпіричного дослідження емоційної сфери 
дошкільників нами було обрано методику «Нісенітниці», що 
дозволило встановити кількісні показники відображені в 
Таблиці 1.   
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В результаті проведеної діагностичної роботи ми 
отримали результати, з яких маємо: 19 дітей - отримали 
високий рівень; 6 дітей - отримали середній рівень. 

Таблиця 1 
Кількісні показники емоційного реагування старших 

дошкільників на безглузді ситуації ( за методикою « 
Нісенітниці» ) 

n=25 
Рівні емоційного 

реагування 
Високий Середній Низький 

К-ть досліджуваних 19 6 0 

% 76% 24% 0% 

 
Провівши дане дослідження, ми  спостерігали за 

емоційними реакціями дошкільників. Продемонструвавши 
даний малюнок безглуздих ситуацій, діти що отримали 
високий рівень реагували надто активно, в них відразу 
змінювався настрій, вони коментували всі свої враження, 
сміялися, було помітно, що дана методика викликали не аби 
яке захоплення, переключення, розслаблення дітей після 
занять. Завдяки даній методиці діти набули гарного 
позитивного настрою, переключилися з навчально-виховної 
діяльності. Дошкільники прийняли дане дослідження як 
ігровий момент. Дітям ця гра дуже сподобалась. 
Досліджуванні, що отримали середній рівень реагували менш 
активно, настрій цих дітей змінився, але це було не яскраво 
виражено, дошкільники цього рівня ніби то «контролювали 
свої емоції, почуття», були більш стриманішими. 

Низьких показників не було виявлено. Це свідчить про 
те, що діти вміють активно виражати свої емоції, адекватно 
реагувати на безглузді ситуації, не приховуючи своїх 
вражень. 
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Кожна з отриманих показників СВ може належати до 
однієї з трьох зон і відповідним чином інтерпретований. 

Зона 2 (20<СВ<32) Перевага негативних емоцій. У 
нашому випадку в цій зоні  знаходиться 7 дітей (35% 
досліджуваних). 

У дитини домінує поганий настрій та переживання, 
необхідно з’ясувати їх причини. Це свідчить про порушення 
адапційного процесу, про наявність проблем,  які дитина не 
може подолати самостійно, а тому потребує психологічної 
допомоги. 

Таблиця 2 
Кількісні показники актуального емоційного стану 

дитини  («Колірний тест»  М. Люшера) 
n=25 

 
Зони емоційного 

стану 
 

Зона 2 Зона 3 Зона 4 

Негативні 
емоції 

Емоційний 
стан в 
нормі 

Позитивні 
емоції 

Кількість 
досліджуваних  

7 осіб 12 осіб 1особа 

% 35% 60 % 5% 

 
Зона 3 (10<СВ<18) Емоційний стан у нормі. У даному 

випадку в цій зоні 12 дітей (60% досліджуваних). 
Дитина може і радіти, і сумувати, причин для тривоги 

немає, адаптація відбувається нормально. 
Зона 4 (0<СВ<8) Перевага позитивних емоцій. У 

нашому випадку в цій зоні 1 дитина (5% досліджуваних). 
Дитина весела, щаслива, налаштована оптимістично 

перебуває в стані ейфорії. 
В ході дослідження емоційних особливостей дитини за 

методикою  «Малюнок дерева» ми отримали малюнки 
дошкільників з зображенням дерева, що дало нам змогу 
виявити особистісні та емоційні особливості дитини. Першим 
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критерієм зображення є самооцінка, за даними результатами 
високий та середній  рівень отримало 40 % досліджуваних, 
що свідчить про впевненість в собі, повноту життя, 
енергетичне багатство особистості; низький показник 
отримало 20%, свідчить про невпевненість у собі, про 
відчуття дитиною власної незначущості, про знижену 
загальну енергетику. Наступним критерієм виступає 
практичність, дані наших малюнків показали, що високий 
рівень набрало 100% досліджуваних, свідчить про 
приземленість, що дитина живе сьогоднішнім днем.  

Розміщення дерева на аркуші показало нам, що в 
досліджуваних відсутність схильності до активних дій та про 
відсутність мрійливості в дітей. Охарактеризувавши 
впевненість досліджуваних у власні можливості, ми 
встановили, що  в 52% дітей високий рівень, 44% середній 
рівень та в 4% низький рівень. Що до критерії 
інфантильності, то за даними дослідження 32% 
досліджуваних зберігають настанови та манери поведінки. 
Тип дерева характеризує взаємостосунки, з цього ми 
встановили, що в 80% дітей високий рівень, в 16 % середній 
рівень та в 4% низький рівень. 

Характеризуючи комунікативну сферу, нам вдалося 
встановити: 68% досліджуваних показали високий рівень , що 
свідчить про обмежене, чітко визначене коло спілкування, 
28% середній рівень та 4% низький рівень, що свідчить про 
те, що дитина відкрита, готова до встановлення нових 
контактів.   

Інтерпретуючи потребу в спілкуванні було виявлено, що 
60% дітей високий рівень, що свідчить про постійну потребу 
у спілкуванні; 16% середній рівень та 24 % низький рівень, 
що свідчить про зниження потреби у спілкуванні щодо 
звичайного рівня розвитку рівня її прояву. Критерії 
контактності , свідчить про те, що потреба у спілкуванні 
задовольняється, таких дітей 76%, у 16% досліджуваних 
потреба у спілкуванні відповідає «нормі»; у 8% 
досліджуваних потреба у спілкуванні не задовольняється.  
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Таблиця 3 
Кількісні показники емоційних особливостей дитини 

за методикою  «Малюнок дерева» 
n=25 

Критерії малюнку Показники % 

високий середній низький високий середній низьки
й 

Самооцінка 10 10 5 40 40 20 
Практичність 25 - - 100 - - 
Впевненість 13 11 1 52 44 4 
Інфантильність 8 - - 32 - - 
Взаємостосунки 20 4 1 80 16 4 
Комунікація 17 7 1 68 28 4 
Потреби 15 4 6 60 16 24 
Контактність 19 4 2 76 16 8 
Вчинки - - - - - - 
Авторитет Батько 1 32 

мати 8 4 

Взаємодія 
(батьки) 

Батько 3 12 

мати 6 24 

Перспективи - - 1 - - 4 
Зміни 1 - - 4 - - 
Діяльність 9 - - 36 - - 
Чутливість 15 - - 60 - - 
Активність 4 - - 16 - - 
Взаємозв’язок 16 - - 64 - - 
Емоції 25 - - 100 - - 
Настанови 2 - - 8 - - 
Порушення - - - - - - 
Страхи - - - - - - 

 
Наявність сонця свідчить про авторитет батьків: 4 % 

свідчить про авторитет або тиск з боку батька, 32% свідчить 
про авторитет або тиск  з боку матері. Зображення хмаринок, 
інтерпретується як втрата контакту з батьками: 12% дітей 
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втратили контакту з батьком, 24% втратили контакт з 
матір’ю, не відчувають її виховного впливу. 

Що до критерії перспектив, то 4% дітей проказали, що 
не бачать жодних перспектив у майбутньому. Наявність 
пенька поруч з деревом характеризує різкі зміни в житті, 
таких дітей 4 %. Характеризуючи діяльність дошкільнят, ми 
встановили 36% дітей, що свідчить про наявність «діяльності, 
що заміщає» й спрямована на компенсацію неуспішності 
дитини в основній діяльності (наприклад, погано навчається, 
але хороший спортсмен). Провідна діяльність стає 
незначущою, оскільки потреба у досягненнях задовольняється 
діяльністю, що заміщає основну. Тонкі гілки свідчать про 
чутливих, вразливих дітей, таких дітей в нас 60%. 
Інтерпретуючи малюнки дерева що займають майже весь 
аркуш, свідчить про  активність дитини,таких дітей 16%. 
Наявність яблука, квітів на дереві, характеризує симбіотичний 
зв’язок із матір’ю, залежність від матері, прихильність до неї 
й природне підпорядкування її впливові ( 64% 
досліджуваних). Використання чистих яскравих кольорів для 
малювання в даних малюнках свідчить про нормальний 
емоційний стан (100% дошкільників). Інтерпретуючи критерії 
настанов, що конфліктують; інтереси, які важко 
узгоджуються; про неможливість зробити вибір ми 
встановили 8 % таких досліджуваних. 

Проведене емпіричне дослідження емоційної сфери 
дітей дошкільного віку показало, що діти здатні показувати 
свої емоції, активно реагують на безглузді ситуації, 
проявляють зацікавленість, допитливість. В них емоційний 
стан знаходиться в нормі, але присутні негативні емоції, 
притаманна часта зміну настрою, позитивні емоції теж 
присутні, але не на високому рівні. Для малювання малюнків 
діти обирають яскраві, життєрадісні кольори (зелений, 
коричневий, блакитний, жовтий, червоний та ін.). 

Були розроблені психолого-педагогічні рекомендації 
батькам та педагогам, спрямований на розвиток базових 
емоцій у процесі збагачення досвіду. 
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Актуальність дослідження. У сучасній психології та 

педагогіці проблема емоційного розвитку дітей визначається 
однією із пріоритетних. Насамперед, це пов’язано з 
багатозначністю розуміння терміну «емоційний розвиток» у 
різних науково-теоретичних підходах і окремих концепціях.  

Узагальнюючи різні дослідження (М. Грот, К. Е. Ізард, 
Д. Б. Ліндслей, Я. Рейковський та ін.), можна відзначити, що 
емоції як невід’ємний компонент психічної діяльності 
змінюються у процесі життя людини. Вплив емоцій на 
протікання багатьох психічних процесів посилює 
необхідність пізнання механізмів їхнього виникнення, 
розвитку і можливого коригування в навчально-виховному 
процесі [1]. 

У віковій психології визначено, що емоційність є 
основною психофізіологічною особливістю дитячого віку. Її 
вікові зміни зумовлюють своєрідну поведінку дітей на різних 
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етапах їх розвитку. Почуття у дошкільників стають 
глибшими, стійкішими, раціональнішими. Велике значення 
для нормального психічного розвитку і життєдіяльності має 
емоційне благополуччя, яке залежить від багатьох зовнішніх і 
внутрішніх чинників. 

Виклад основного матеріалу. З вікової  психології 
відомо, що емоції відіграють важливу роль у житті дитини 
дошкільного віку, а саме допомагають сприймати дійсність і 
реагувати на неї. Проявляючись у поведінці, вони 
інформують дорослого про те, що подобається чи засмучує 
дитину, так як у цьому віці найбільш близька форма взаємин 
для дитини з оточуючими – тактильний і тілесний контакти. У 
міру того як дитина росте, її емоційний світ стає багатшим і 
різноманітнішим. Від базових емоцій (страху, радості тощо) 
вона переходить до більш складного переліку почуттів: радіє і 
сердиться, захоплюється і дивується, ревнує і сумує. А також 
змінюється й зовнішній прояв емоцій [10]. 

У середньому дошкільному віці виявляється розуміння 
почуттів, дитина починає осмислювати, керувати почуттями, 
з’являється почуття гумору і почуття прекрасного. Дитина 
засвоює мову і починає використовувати прийняті в 
суспільстві форми вираження найтонших відтінків 
переживань за допомогою поглядів, посмішок, жестів, рухів, 
інтонацій голосу тощо. 

Дитина оволодіває вмінням стримувати бурхливі й 
різкі вираження почуттів. П’ятирічна дитина, на відміну від 
дворічної вже може не показувати страх або сльози. Вона 
вчиться керувати вираженням своїх почуттів, усвідомлено 
користуватися ними, інформуючи оточуючих про свої 
переживання, впливаючи на них. Але дошкільнята 
залишаються безпосередніми й імпульсивними.  

У дослідженнях науковців визначено, що емоції 
відіграють велику роль у формуванні в дитини способів і 
прийомів оволодіння діяльністю. Емоції значною мірою 
визначають ефективність навчання у вузькому сенсі слова, а 
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також беруть участь у становленні будь-якої творчої 
діяльності дитини, у розвитку її мислення [5, с. 14-16]. 

Провідними ставленнями особистості вчені 
визначають ставлення до інших людей, до праці та до самого 
себе. Якщо особливості ставлення особистості до інших і до 
праці досліджені та знайшли своє висвітлення у психолого-
педагогічній літературі, то ставлення до себе залишається 
найменш дослідженим, особливо коли йдеться про дітей 
дошкільного віку. До вступу до школи дитина інтенсивно 
засвоює уявлення про суспільно-значущі норми, цілі та 
ідеали. Вона набуває власний емоційний досвід у спілкуванні 
з іншими людьми і виробляє певне ставлення до самої себе [6, 
с. 95-96]. 

Психологи зазначають, що шестирічна дитина – істота 
емоційна: почуття панують над усіма сторонами її життя. 
Вона сповнена експресії, її почуття швидко і яскраво 
спалахують, але вона вже вміє бути стриманою, приховувати 
страх, агресію, сльози. Потреба позитивних емоцій визначає 
поведінку дитини. Це вік, коли дитина починає 
усвідомлювати людей, коли вона підбирає позицію, з якої 
буде виходити при виборі поведінки. Дитина вже може 
керувати своїми емоціями і поведінкою, підпорядковувати 
свої дії вимогам, долати труднощі і домагатися досягнення 
поставленої мети [9, с. 40]. 

Протягом дитинства дитина також засвоює соціальні 
цінності, норми і правила поведінки та взаємовідносин з 
оточуючими людьми. Виникнення морально спрямованих 
соціальних мотивів і емоційних переживань відбувається не 
шляхом пасивної адаптації дитини до вимог соціального 
середовища, яке її оточує, а відбувається в активній формі, в 
процесі діяльності, яку дитина здійснює, співпрацюючи і 
спілкуючись з іншими людьми – дорослими і однолітками [2, 
с. 88-99]. 

У дітей старшого дошкільному віку під керівництвом 
вихователя в певних умовах навчання і виховання 
формуються найпростіші соціальні мотиви діяльності та 
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поведінки, виникає потреба зробити щось корисне для 
оточуючих – молодших дітей, своїх однолітків і дорослих [7, 
с. 62]. Соціальні мотиви в дошкільному віці ще не стійкі, 
особливо на ранніх етапах їх формування. Дитина, почавши 
діяти під впливом соціальної мотивації, запропонованої 
дорослим, найчастіше відключається від прийнятих намірів і 
приступає до інших дій, знайомим їй і актуалізується в даній 
ситуації. Чим менша дитина і чим складніша структура 
виконуваної нею діяльності, тим важче буває маляті 
реалізувати створювані в неї соціальні мотиви і тим частіше 
вона відволікається від початкового задуму і переключається 
на задоволення безпосередніх бажань [7, с. 65]. 

Виховання емоційно зрілої особистості, її переживань і 
почуттів, починаючи з перших років життя, залишається 
важливим педагогічним завданням, у певному сенсі навіть 
важливішим, ніж виховання розуму і прищеплення дитині 
різних навичок і вмінь. Адже саме емоційне ставлення до 
навколишнього світу зумовлює мету, на досягнення якої 
будуть використані набуті дитиною знання і вмінь. 

Вчені виділяють категорію «соціалізації», визначаючи, 
що це особливий процес включення дитини в суспільство, 
процес і результат засвоєння, активного відтворення 
індивідом соціального досвіду. Він може відбуватися як 
стихійно, так і цілеспрямовано. Для успішної адаптації дитині 
необхідно не тільки освоїти навички соціальної комунікації, 
мови соціального спілкування в його вербальних і 
невербальних формах, але й визначити різницю між світом 
речей і людей, з’ясувати закономірності взаємодії як з 
предметним світом, так і з соціальним. Для цього потрібний 
певний когнітивний базис. З іншого боку, в процесі 
спілкування з оточуючими людьми дитина розширює свій 
запас відомостей про світ, формується її мислення, виникає 
мова. Таким чином, когнітивний і соціальний розвиток 
дитини тісно пов’язані, майже нерозривні [2, с. 155-158]. 
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У роботах В. А. Петровського, Н. Л. Кряжевої та інших 
запропоновані загальні психолого-педагогічні умови 
формування емоційної сфери дошкільника:  

− забезпечити дітям у групі емоційну підтримку, 
любов і доброзичливість оточуючих;  

− уникати перезбудження, а також одноманітності 
та монотонності дитячої діяльності, сприяти тому, щоб життя 
дитини було захоплююче і змістовне;  

− емоційно підносити дітям все нове про 
соціальний та природний світ, щоб різноманітні враження 
викликали цікавість, що веде до допитливості, сприяли до 
вигадування нових ролей та ігрових дій;  

− розвивати вміння передавати в ролі настрій, 
характер персонажа, використовуючи рухи, інтонацію, 
міміку;  

− збагачувати уявлення дошкільнят про людей, їх 
емоційні стани;  

− вчити читати емоції в міміці, жестах, інтонації 
мови (радість, смуток, здивування, образа, ніжність, 
захоплення, співчуття), відповідно реагувати тощо [4, с. 12-
67]. 

Основою соціально-особистісного становлення дитини 
дошкільного віку є соціально-емоційний розвиток. Почуттями 
чи емоціями називають переживання людиною свого 
ставлення до того, що вона пізнає або робить, до інших 
людей, до самої себе. Дошкільний період відрізняється тим, 
що тут емоційна сфера відіграє особливо важливу роль, 
почуття і емоції панують над усіма іншими сторонами 
життєдіяльності дитини. У цьому віці відбувається розвиток 
як змісту, так динамічного боку почуттів [2, с. 93]. 

Конкретне вираження емоцій перебуває у 
безпосередніх переживаннях, відчуттях приємного або 
неприємного. Емоції визначаються об’єктивною реальністю і 
висловлюють ставлення людини до світу і до людей, процесу 
і результату її практичної діяльності. Теоретичне 
обґрунтування психолого-педагогічного змісту соціально-
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емоційного розвитку необхідне для цілеспрямованої, 
систематичної роботи з дітьми, так як у практиці дошкільних 
освітніх установ виникає потреба визначення конкретних 
напрямів [3, с. 176]. 

Найпершим і найважливішим соціальним інститутом, 
який відповідає за емоційну компетентність дошкільника і 
його нормальну адаптацію до життя, вважають сім’ю. 
Виникнення в дитини емоційних розладів і порушень 
соціальної поведінки великою мірою пов’язане з 
особливостями її сімейного виховання. Учені виділяють три 
основні чинники впливу сім’ї на розвиток дитини: емоційний 
характер сімейного виховання, широту діапазону сімейного 
впливу, його тривалість. Як вважає І. П.Сопрун, кожний 
окремо і всі разом вони визначають особливість і незамінність 
сім’ї для соціально-емоційного розвитку дитини. Негативні 
впливи суспільного виховання на особистість дошкільника 
здійснюються насамперед через дефіцит індивідуального 
спілкування дитини з дорослим, жорстку регламентацію 
буття, перенасичення колективним життям, орієнтацію на 
єдину для всіх дітей програму розвитку, зловживання 
оцінювальним підходом і порівнянням дитини з однолітками, 
домінування типізованих моделей і стандартизованих зразків 
поведінки [9, с. 280-283]. 

У дослідженнях науковців зазначено, що усі емоційні 
прояви характеризуються спрямованістю (позитивною або 
негативною), ступенем напруження і рівнем узагальненості. 
Дитині дошкільного віку важко розібратися в гамі своїх 
переживань. Вона не завжди правильно розуміє навіть прості 
емоції. Тим більше їй важко збагнути складні та різноманітні 
переживання інших людей. Тому потрібна цілеспрямована 
робота з формування емоційної сфери дітей дошкільного віку 
спрямована на: 

− вербалізування дорослими станів, емоцій, 
почуттів, переживань – як своїх, так і інших; 
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− стимулювання дітей до прояву свого ставлення 
до тієї чи тієї ситуації, стану, емоції або переживання, 
спричиненого цією ситуацією; 

− навчання дітей способів адекватного вираження 
негативних емоцій та вмінь позбуватися їх. 

Недооцінка емоційної сфери дитини, як правило, веде 
до перебільшеного, одностороннього розвитку якоїсь однієї 
властивості, частіше інтелекту, що не дає можливості глибоко 
зрозуміти особливості самого мислення й керування його 
розвитком та не дозволяє до кінця вияснити роль таких 
сильних регуляторів поведінки дитини, як мотиви й емоції 
[8], [9]. 

Висновки. Емоційний розвиток є вагомою частиною 
загального психічного розвитку дитини-дошкільника. 
Емоційний стан дитини впливає на розвиток її пізнавальної 
діяльності, стабільність інтересів і самостійний вибір видів 
діяльності. 

Дошкільний вік характеризується бурхливим 
розвитком емоційної сфери, яка має значний вплив на 
особистісний розвиток дитини. Саме в дошкільному віці 
починає формуватися особистість дитини. Цей процес тісно 
пов’язаний з розвитком емоційної сфери і з формуванням 
інтересів та мотивів поведінки, що, відповідно, детерміновано 
соціальним оточенням, передусім типовими для даного етапу 
розвитку взаєминами з дорослими.  

Отже, емоції стають своєрідним орієнтиром у пізнанні 
світу: чим більше емоцій, тим більше дитина має 
можливостей взаємодії з дорослим. З досліджень визначено, 
що емоції як невід’ємний компонент психічної діяльності 
змінюються у процесі життя людини. Вплив емоцій на 
протікання багатьох психічних процесів посилює 
необхідність пізнання механізмів їхнього виникнення, 
розвитку і можливого коригування в навчально-виховному 
процесі. 
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Анотація. У статі презентовано результати 

емпіричного дослідження системи духовно-моральної та 
егоїстично-престижної груп життєвих цінностей у різних 
сферах життєдіяльності. 

Ключові слова: життєві цінності, спрямованість 
особистості, духовно-моральні цінності (саморозвиток, 
духовне задоволення, креативність і активні соціальні 
контакти); егоїстично-престижні цінності (престиж, 
досягнення, матеріальний стан, збереження індивідуальності).  

 
Актуальність дослідження. Педагог – ключова фігура 

в освітньому середовищі, що створює психологічно безпечні 
взаємини з усіма суб’єктами освітнього простору. 
Психологічне благополуччя особистості педагога багато в 
чому визначає психологічну атмосферу освітнього процесу. 
Дослідження психологічного благополуччя особистості 
педагога дозволяє визначити напрямки психологічної 
підтримки та супроводу педагогів з метою профілактики 
емоційного вигорання і оптимізації психологічного 
благополуччя особистості педагога. 

Виклад основного матеріалу. Маркерами, які 
зумовлюють вибір позитивного функціонування в професії, є 
якості особистості педагога. Виникає дослідницька задача 
аналізу цих особистісних детермінант і виявлення їх впливу 
на психологічне благополуччя педагога.  
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Спираючись на системний підхід, виділимо наступні 
рівні аналізу: змістовний, функціональний, генетичний. 
Прийнявши за основу концепцію особистісно-професійного 
саморозвитку (С. Мінюрова), розглянемо особистісні якості в 
континуумі «мотивуючі-стабілізуючі».  

Мотивуючі особистісні якості спонукають особистість 
до позитивного функціонування, направляють на 
саморозвиток, характеризують ступінь усвідомленості 
особистістю своїх сильних і слабких особистісно професійних 
якостей, здатність до рефлексії, розвиваються з дитинства під 
впливом інших (батьків, родичів, педагогів). 

Стабілізуючі особистісні якості обумовлюють стійкість 
позитивного функціонування особистості, виявляються через 
якості, які характеризують інтеграцію особистості, суб’єктний 
рівень її прояву (баланс спрямованості на себе та на інших: 
самоповага, впевненість в собі, позитивне ставлення до 
оточуючих і потреба бути їм корисним, внутрішня 
конфліктність, самозвинувачення), формуються у дорослого в 
процесі особистісного саморозвитку. 

Окрім всього вищезазначеного, варто відмітити, що 
різні автори для характеристики стану суб’єктивного світу 
особистості в аспекті його сприятливості крім терміна 
благополуччя, вживають також такі терміни як, переживання 
(відчуття) щастя, емоційний комфорт, задоволеність життям. 

Термін «емоційний комфорт» має метафоричний зміст. 
Це ускладнює його використання в якості одного з 
центральних понять при описі суб’єктивного світу 
особистості. 

Задоволення (задоволеність) – термін з дуже широким 
значенням, вельми поширений і в зв’язку з цим має область 
визначення з розмитими межами. У нашому дослідженні мова 
піде про задоволеність працею, як складової суб’єктивного 
благополуччя вчителя. 

У психологічних словниках термін «задоволеність 
працею» визначається як емоційно-оціночне відношення 
особистості або групи до виконуваної роботи і умов її 
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протікання. Разом з тим його можна кваліфікувати і як 
емоційно забарвлений психічний стан. 

Як відомо, між ставленням і станом існує нерозривний 
зв’язок. Тому під задоволеністю можна розуміти як ставлення 
людей, так і їх емоційний стан. 

Задоволеність працею є інтегративним показником, що 
відображає благополуччя особистості в професіональній 
трудовій  діяльності. Разом з тим є ряд досліджень, в яких 
задоволеність працею, поряд зі станом самореалізованості, 
розглядається в якості компонента підструктури особистості 
професіонала, що забезпечує професійну ідентичність 
особистості.  

На думку Ю. Поваренкова, вищим проявом 
професійної ідентичності особистості є професійне щастя. 
Задоволеність професійною діяльністю і собою є, на думку Л. 
Мітіної, основним психологічним механізмом поведінкової 
підструктури самосвідомості. Стосовно до педагогічної 
діяльності задоволеність розуміється як співвідношення між 
мотиваційно-ціннісною сферою особистості вчителя і 
можливістю успіху діяльності по реалізації провідних 
мотивів. 

Н. Лазаревою було проведено дослідження залежності 
задоволеності працею від оцінки достатності та 
справедливості оплати праці. На основі експериментального 
дослідження автором встановлено, що є прямий зв’язок між 
постійним зростанням заробітної плати і зростанням 
задоволеності працею.  Разом з тим в дослідженні 
підкреслюється, що рівень задоволеності тим чи іншим 
фактором праці є результат реалізації значущих мотивів праці 
в процесі взаємодії їх з умовами, які забезпечує організація. 

Не в меншій мірі на рівень суб’єктивного 
благополуччя впливає і система відносин в процесі реалізації 
праці, де можна позначити і психологічні, і соціально-
психологічні, у своїй сукупності і системі, які в чималому 
ступені впливають на переживання задоволеності працею.  
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Індивіди, що володіють розвиненими соціальними 
навичками, щасливіші, тому що здатні будувати і 
підтримувати задовільні соціальні відносини. Останні 
особливо важливі в професіях типу «людина-людина», де 
професійно важливими є здатність встановлювати контакти, 
ефективно взаємодіяти з іншими і ряд інших властивостей. 

Безпосередній вплив задоволеності життям впливає на 
настрій, психічний стан, психологічну стійкість особистості. 

У дослідженнях Л. Куликова чітко простежується, що 
соціальне становище, професійна зайнятість, специфіка праці 
роблять значний вплив на характеристику домінуючого 
настрою особистості. 

Суб’єктивне благополуччя вчителя можна також 
трактувати через поняття «здоров’я». Всесвітня організація 
охорони здоров’я дає наступне визначення даного поняття: 
«Здоров’я є станом повного фізичного, духовного, 
соціального благополуччя, а не тільки відсутністю хвороб або 
фізичних дефектів». 

У психологічному словнику поняття здоров’я 
визначається як «... стан душевного благополуччя, що 
характеризується відсутністю хворобливих психічних явищ і 
забезпечує адекватну умовам навколишнього середовища 
регуляцію поведінки і діяльності». 

У словнику практичного психолога виділяються 
наступні критерії психологічного здоров’я: 

• відповідність суб’єктивних образів, що 
відображають об’єкти дійсності і характер реакцій; 

• адекватний віку рівень зрілості особистості, 
емоційно-вольової, пізнавальних сфер; 

• адаптивність в мікросоціальних відносинах; 
• здатність самоврядування поведінкою, розумного 

планування життєвих цілей, активності в їх досягненні.  
Як правило, здоров’я складається з трьох компонентів: 

фізичного, психічного і соціального. 
Фізичне здоров’я, визначається задоволеністю людини 

функціонуванням свого організму (відсутністю больових 
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симптомів). Медицина розглядає здоров’я як благополучний 
фон, на якому людина не хворіє. 

Важче визначити психічне і соціальне здоров’я. Ряд 
авторів ( Г. Абрамова, Г. Нікіфоров, Л. Мітіна) розглядають 
здоров’я, як міру здатності людини бути активним і 
автономним суб’єктом власної життєдіяльності в світі, що 
змінюється і формувати позитивні особистісні сили, 
забезпечують особистісне здоров’я. Вони співвідносять 
поняття «психічне здоров’я» з поняттям «психологічний 
статус». 

Встановити психологічний статус можна за рівнем 
психічної активності людини, що перебуває в даних умовах 
середовища. Актуальний стан психічної активності людини 
встановлюється за певними параметрами. У структурі 
психологічного статусу виділяється три рівні, ієрархічно 
пов’язаних між собою: психофізіологічний, психічний, 
особистісний. Одним з параметрів психофізіологічного рівня 
є розумова працездатність людини, яка є інтегральною 
характеристикою рівня активності психічної діяльності 
людини. Параметри психічного рівня представлені 
характеристиками розвитку інтелекту людини. Інтелект 
забезпечує ефективні зв’язки людини із середовищем і 
успішну адаптацію до неї, забезпечує адекватне рішення 
внутрішньоособистісних і міжособистісних завдань, сприяє 
відбору і закріпленню конкретних стратегій поведінки і 
особистісних властивостей. 

Параметри особистісного рівня психологічного статусу 
людини – це, перш за все, емоційно-особистісні властивості 
людей. 

Велика кількість експериментальних даних свідчить 
про те, що здоров’я людини визначає стабільність результатів 
його праці і зберігає високий рівень професіоналізму. У 
зв’язку з цим проблему здоров’я можна розглядати і як 
професійну категорію благополуччя. 

Професійне здоров’я – це міра здатності людини 
виступати активним суб’єктом своєї професійної діяльності. 
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Здоров’я як необхідна умова активної життєдіяльності, 
продуктивного довголіття, повсякденного благополуччя 
формується і проявляється протягом усього життєвого шляху 
особистості. До числа причин, які здатні погіршити здоров’я 
людини, можна віднести: підвищена тривалість дня, висока 
нерво-психічна напруженість, емоційна перевантаженість, 
соціальна і моральна відповідальність і т.д.  

Будь-яка діяльність пред’являє високі вимоги до 
перцептивної, когнітивної, інтелектуальної, емоційної і 
мотиваційної сфер. Фізичне і психічне благополуччя людини 
визначається і суб’єктивними факторами, зокрема його 
ставлення до здоров’я. Воно проявляється у вчинках і діях, 
переживаннях і вербально реалізованих судженнях. 

Все вищевикладене дозволяє дати визначення 
«професійного здоров’я» як здатності людини зберігати і 
активізувати компенсаторні, захисні, регуляторні механізми 
організму, що забезпечують працездатність, ефективність і 
розвиток особистості вчителя у всіх умовах протікання 
професійної діяльності 

Основу ж професійного здоров’я становить психічне 
здоров’я як міра здатності вчителя виступати активним і 
автономним суб’єктом власної життєдіяльності в світі, що 
змінюється. 

Результати досліджень, проведених у вітчизняній і 
зарубіжній психології, свідчать про те, що суб’єктивне 
благополуччя є характеристикою особистості, яка 
проявляється по-різному в залежності від рівня взаємодії 
особистості зі світом і від рівня її організації. Підкреслюється, 
що важливим фактором благополуччя виступає значимість 
для людини тих чи інших об’єктів в його соціальному 
оточенні, ставлення до них, специфіка уявлень про них. 
Суб’єктивне благополуччя особистості залежить і від того 
місця, яке займає професійна діяльність людини в системі 
смислових відносин, в системі його цінностей. 

Освітнє середовище вносить свій внесок в процес 
формування цінностей і установок, а також утворень, багато в 



50 

чому визначають спрямованість оцінок життєдіяльності, 
набуття свого місця в системі різних відносин, 
самозіставлення і смислових утворень, в значній мірі 
детермінують суб’єктивне благополуччя педагогів і учнів. 
Педагог реалізує свою професійну діяльність в освітньому 
середовищі, яка грає істотну роль в системі його відносин і 
переживань. 

Об’єктивно хороші умови середовища (предметно-
просторовий компонент) не роблять прямого, 
безпосереднього впливу на задоволеність, на переживання 
емоційного комфорту і благополуччя. Ці переживання 
більшою мірою залежать від того, як учитель сприймає себе 
як члена педагогічного колективу, яке місце в ньому він 
займає, як він оцінює процес своєї самореалізації. Тут 
особливо важливі задоволеність якістю відносин всіх 
суб’єктів освітнього середовища в цілому, успішність 
розкриття своїх потенціалів, задоволення найважливішою 
потреби – потреби в самореалізації, в освоєнні соціального 
простору школи. 
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Анотація. У статті розглянуто соціально-психологічні 

передумови професійного самовизначення школярів як 
складова свідомого вибору професії. Визначені фактори, які 
впливають як на формування професійного самовизначення, 
так і на свідомий вибір професії. Встановлено, що основою 
професійного самовизначення є самопізнання та об’єктивна 
самооцінка індивідуальних особливостей, зіставлення своїх 
професійно важливих якостей, можливостей із вимогами 
професій та кон’юнктурою ринку праці.  
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Актуальність проблеми дослідження. В умовах 

переходу країни до ринкової економіки неминуча 
інтенсифікація промислового та сільськогосподарського 
виробництв, зростання вимог до кількості та якості праці, до 
рівня професійної підготовки молоді. Необхідність 
проведення профорієнтації підлітків за психофізіологічними 
показниками зумовлена тим, що сучасні професії у багатьох 
випадках висувають до робітника специфічні, а інколи і 
жорсткі професійні вимоги, які передбачають розвиток у 
нього достатнього, а часто і досить високого рівня певних 
професійних якостей.  

Мета статті. Уточнення та теоретичне обґрунтування 
соціально-психологічних передумов які впливають на 
розвиток професійного самовизначення школярів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У 
педагогічній теорії і практиці з окресленої проблеми 
проведено низку досліджень. Суттєву роль у процесі 
самовизначення молоді відіграє формування готовності до 
вибору професії. Достатній рівень готовності школярів до 
свідомого вибору професії з урахуванням відповідності 
індивідуально-особистісних можливостей вимогам 
конкретної професії і потребі ринку праці можна досягнути за 
умови врахування соціально-психологічних передумов, що 
впливають на професійне самовизначення учнів. Висвітленню 
соціально-психологічних і організаційно-педагогічних 
чинників підготовки молоді до вибору професії присвячено 
публікації Л. В. Ботякової, А. Е. Голомштока, Є. А. Климова, 
С. С. Гриншпун, Є. М. Павлютенкова, Є. О. Федоришина і ін. 
Проведений аналіз спеціальної та психологічної літератури 
показав, що соціально- психологічні передумови свідомого 
вибору професії розкрито не повною мірою.  

Від правильного вирішення питання: «Ким бути?» 
багато в чому залежить подальша доля індивіда. Якщо 
підліток обирає професію випадково, то це викликає у 
подальшому небажані наслідки. Необґрунтований вибір 
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професії може поставити людину перед фактом, що у неї 
відсутні здібності до виконання трудових функцій за обраною 
професією. І як наслідок – низька продуктивність праці, 
помилки і брак у роботі. Це викликає постійне незадоволення, 
починає пригнічувати людину, що може привести навіть до 
появи психічних розладів.  

У процесі розвитку суспільства життя показало, що 
людина працює найбільш ефективно тільки тоді, коли зміст 
праці відповідає її інтересам та здібностям, можливостям її 
організму. Кожна професія висуває перед людиною певні 
вимоги, які визначаються її специфікою і змістом. Люди, 
котрі не мають здібностей до обраної професії, не тільки 
оволодівають нею із значними труднощами, але й показують 
гірші результати, частіше допускають помилки і прорахунки в 
процесі своєї роботи. Це стосується насамперед таких 
професій, у яких навіть незначний прорахунок, викликаний 
уповільненою реакцією, нестійкою увагою, нерішучістю й 
іншими психологічними особливостями людини, може 
створити аварійну ситуацію і призвести до тяжких наслідків. 
Тому суспільство має завжди бути зацікавленим у можливості 
кожної людини ще під час навчання у школі визначитись у тій 
галузі трудової діяльності, де б вона змогла якнайповніше 
проявити свої здібності та реалізувати свої наміри у 
свідомому виборі професії. 

Самостійний вибір професії, здійснений під впливом 
аналізу власних внутрішніх можливостей, у тому числі і своїх 
здібностей, і співвіднесення їх з вимогами професії, що 
обирається, являє собою процес свідомого вибору професії. 
Тобто під професійним самовизначенням слід розуміти 
самопізнання та об’єктивну оцінку особистістю власних 
індивідуальних особливостей, зіставлення своїх професійно 
важливих якостей і можливостей з вимогами, необхідними 
для оволодіння конкретною професією [3].  

Професійне самовизначення – складний, часом 
суперечливий процес, в основі якого лежить цілком 
виправдане прагнення молодої людини до самостійності, у 
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той час як вона ще не в змозі обійтись без кваліфікованої 
допомоги школи, сім’ї. Особистість школяра у цьому процесі 
постає як поєднання найрізноманітніших суперечностей. Це 
перш за все протиріччя між професійними прагненнями 
молоді, в яких переважає соціальна орієнтація на престижні 
професії, і потребами держави у спеціалістах таких професій. 
Це і протиріччя між бажанням продовжувати освіту після 
закінчення школи і зниженням інтересу до навчання, що 
останнім часом все більше поширюється у значної частини 
школярів.  

В особистому плані можна назвати протиріччя між 
професійними намірами школярів і можливостями їх 
реалізації; між професійними намірами і власними 
можливостями, зокрема здібностями; між прагненням молоді 
до самостійності і відсутністю вміння обґрунтовано прийняти 
рішення у виборі професії. Зміст діяльності особистості в 
процесі професійного самовизначення повинен сприяти 
вирішенню окреслених протиріч. Професійне самовизначення 
у психології розглядається як значущий компонент 
професійного розвитку особистості, а також як критерій 
одного з етапів цього тривалого і складного процесу. 
Завершується він тільки тоді, коли у людини сформується 
позитивне емоційно забарвлене і реалістичне ставлення до 
себе, як до суб’єкта професійної діяльності [4].  

Свідомий вибір професії виступає показником 
сформованості професійного самовизначення і переходу його 
у нову фазу професійного розвитку. Цей показник є основним 
критерієм ефективності роботи з профорієнтації в шкільний 
період, бо кожний учень до закінчення навчання в школі 
повинен уміти свідомо обирати професію. Але вибір професії 
є одночасно актом самообмеження, відмови від багатьох 
інших видів діяльності.  

У майбутньому людина може змінювати вид своєї 
професійної діяльності під впливом різноманітних зовнішніх і 
внутрішніх факторів. Тому під професійним самовизначенням 
розуміється не одноразовий вибір професії, а перманентний 
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процес самопізнання, формування інтересів, основних і 
резервних професійних намірів стосовно вибору форм 
навчання та навчального закладу, професійної перспективи, 
визначення напрямів перекваліфікації, який проходить через 
всі етапи навчальної та трудової діяльності людини [7].  

Під вільним вибором слід розуміти усвідомлене 
професійне самовизначення, при якому бажання особистості у 
виборі професії, з одного боку, узгоджуються з потребами 
суспільства, а з іншого співвідносяться з особистісними 
даними, тобто здібностями, покликанням, професійною 
підготовкою, освітою і психофізіологічними якостями. Існує 
об’єктивна соціально-економічна, виробнича і 
психофізіологічна обумовленість вибору професії, що 
обмежує можливості адекватного професійного розподілення. 
Але це не означає, що існує фатальна обумовленість вибору 
професії вродженими задатками психофізіології, 
особистісними показниками.  

Життя показало, що люди з нормальним фізичним і 
психічним розвитком біологічно придатні до оволодіння 
більшістю професій, хоча тривалість пристосування їх до 
відповідної галузі трудової діяльності буде неоднаковою у 
зв’язку з відмінностями у здібностях і психофізіологічних 
особливостях. Тому проблему взаємовідношення «Людина – 
професія», тобто проблему відповідності особистісних даних 
професійним вимогам в обраній галузі праці не слід 
трактувати однозначно у плані абсолютної придатності 
людини до відповідної професії.  

Виходячи з цього, у професійній орієнтації 
виокремлюють два аспекти: перший – її вплив на формування 
професійних інтересів людей, насамперед позитивних мотивів 
вибору професії, які забезпечують узгодження інтересів 
особистості й суспільства; другий – виявлення професійних 
вимог і психологічний аналіз професії, з одного боку, та 
оцінка психофізіологічних властивостей і якостей учнів з 
урахуванням проб їхніх сил в обраній діяльності, з другого 
[6].  



56 

Професійне самовизначення є складним процесом і 
обумовлюється діями багатьох різноманітних факторів: 
факторами суспільного, економічного і виробничого впливу 
на професійні інтереси і мотиви вибору професії, тобто 
факторами, які впливають на формування ціннісних 
орієнтацій та професійної спрямованості в цілому; факторами 
особистісного характеру: потребами, інтересами, нахилами, 
намірами, здібностями, психофізіологічними якостями, 
характерологічними рисами людей, рівнем їх 
загальноосвітньої і професійної підготовки; факторами, які 
пов’язані з потребами суспільства в кадрах, з характером 
вимог професій і трудової діяльності до людини, з народними 
традиціями [1].  

Урахування означених факторів є необхідною умовою 
добре організованої профорієнтації, яка не обмежуючи 
свободу професійного самовизначення людини, підвищує 
ймовірність правильного вибору професії. На наш погляд на 
формування професійного самовизначення суттєво впливають 
фактори соціально-психологічні, власне психологічного та 
суб’єктивного характеру.  

Перші впливають через суспільну думку про 
престижність професій, через соціально-економічні та 
виробничі умови, а також через установки, моду і традиції 
безпосереднього соціального оточення, формальних і 
неформальних груп, найавторитетніших осіб. Власне 
психологічний фактор, який визначає придатність до тієї чи 
іншої професійної діяльності, включає комплекси установок, 
рис характеру, досвіду, що сформувались під впливом життя і 
які відображають наявні умови виховання й освіти, а також 
здібності, інтереси і мотиви, які домінують на даний момент. 
Цей фактор особливо складний для визначення й управління, 
його дія визначається тривалим процесом розвитку, 
багатством різнорідних зовнішніх і внутрішніх станів 
особистості, середовищем спілкування, в яке вона 
інтегрувалась, різноманіттям попереднього життєвого 
досвіду. Саме від цього чинника, головним чином, залежить 
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наявність чи відсутність рішення про вибір професії, його 
адекватність і реалістичність.  

Остання група факторів суб’єктивного характеру. Це 
фактори індивідуально- психологічних відмінностей, що 
базуються на природних показниках, від яких залежить 
можливість вибору й успішність оволодіння низкою професій, 
що висувають особливі, підвищені вимоги до деяких спадково 
обумовлених якостей: сили, рухливості, лабільності нервових 
процесів та ін. До цієї групи факторів можна віднести і 
фізіологічні, медичні, антропологічні показники, які є 
суттєвими для окремих професій.  

До структури професійного самовизначення належить 
потреба, зміст якої складають мотиви. Потреба породжує 
різнопланові суперечності. Діяльність особистості, 
спрямована на їх усунення сприяє утворенню професійної 
спрямованості й професійної самосвідомості, що, впливають 
на формування професійного інтересу, який визначає нахили. 
Нахили спонукають особистість до перетворювальної 
діяльності. У процесі активної проби сил проходить перевірку 
самооцінка професійної придатності людини. Кінцевим 
результатом такого процесу є виникнення відповідного 
професійного наміру, сутність якого – у змісті 
індивідуального професійного плану особистості.  

Все зазначене вище дозволяє розглядати 
профорієнтацію як складне і багатопланове явище, що 
поєднує економічні процеси з соціальними, освітянські з 
психологічними, фізіологічними, виробничими як сукупність 
виховних, розвивальних і навчальних впливів, що 
забезпечують самостійність, свідомість у виборі, оволодінні й 
реалізації кожним членом суспільства професійної діяльності, 
яка відповідає нагальним потребам країни і дозволяє 
максимально реалізувати здібності і нахили особистості.  

Необхідність керування професійним самовизначенням 
постійно відтворюється в суспільстві як результат 
нормальних протиріч його розвитку і у зв’язку з цим 
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відповідні питання складають органічну ланку в системі 
роботи школи, служби зайнятості та молоді [8].  

Основою професійного самовизначення є самопізнання 
та об’єктивна самооцінка індивідуальних особливостей, 
зіставлення своїх професійно важливих якостей, можливостей 
із вимогами професій та кон’юнктурою ринку праці. Для 
підготовки молодої людини до свідомого професійного 
самовизначення, як було визначено нами, необхідно вирішити 
такі завдання: – сформувати адекватне, об’єктивне 
відношення до себе, праці, суспільства і професійної 
діяльності; – сформувати установку на власну активність та 
самопізнання як основу професійного самовизначення; – 
ознайомити зі світом професій, кон’юнктурою ринку праці, 
правилами вибору професії; – забезпечити самопізнання та 
формування «образу Я» як суб’єкта майбутньої професійної 
діяльності; – сформувати уміння аналізувати різні види 
професійної діяльності, враховуючи спорідненість їх за 
психологічними ознаками і подібністю вимог до людини; – 
сформувати вміння співставляти «образ Я» з вимогами 
професій до особистості та кон’юнктурою ринку праці й 
створювати на цій основі професійний план та його 
перевіряти; – створити умови для перевірки можливостей 
самореалізації в різних видах професійної діяльності шляхом 
організації пpофпpоб; – забезпечити розвиток професійно 
важливих якостей особистості; – сформувати мотивацію і 
психологічну готовність до зміни професії і переорієнтації на 
нову діяльність; – виховувати загальнолюдські та загально 
професійні якості та розумні потреби.  

Водночас слід констатувати, що завдання професійної 
орієнтації – це змінні категорії. Вони соціально детерміновані 
і співвідносяться зі змінами, що відбуваються в світі професій 
і формують світоглядний профіль особистості. Більшість 
дослідників-профорієнтологів прагнули розглянути 
професійне самовизначення (у тому числі його психологічні 
аспекти) з позицій тимчасової допомоги старшокласнику у 
його професійному самовизначенні. Проте виявилось, що 
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такий шлях на практиці часто не призводить до бажаних 
результатів.  

Адже, коли поради і навіть вимоги профорієнтолога 
починав виконувати конкретний випускник з власними 
поглядами, певним досвідом, унікальним набором 
індивідуальних властивостей, то прогнозованого позитивного 
результату досягти було неможливо. Більше того, прагнення 
діяти відповідно до конкретних вимог може призвести до 
непередбачуваної ситуації – професія ніби вибрана 
правильно, а в професійному навчанні з’являється 
незадоволення нею, що призводить до виникнення в 
особистості внутрішнього конфлікту. Тому сучасні 
психологічні і педагогічні науки прагнуть відмовитися від 
наведеної визначеності критеріїв вибору професії й 
починають вивчати такий складний об’єкт, як професійне 
самовизначення тільки крізь призму особливостей людини, 
яка здійснює цей вибір.  

Розглядаючи психологічні особливості професійного 
самовизначення як неперервного процесу, зазначимо, що його 
трактуємо як динамічний практико- орієнтований навчальний 
процес, в якому можуть виникати протилежності в розумінні 
об’єкта і предмета дослідження. А головне – закономірними 
можуть бути розбіжності в розумінні профорієнтації як 
неперервного процесу, що супроводжує неперервну освіту.  

Висновок. Проведений нами теоретичний аналіз 
соціально-психологічних передумов свідомого вибору 
майбутньої професії та теоретичних підходів до 
профорієнтації, а також сукупність сформульованих завдань, 
дає підстави вважати, що формування готовності школярів до 
вибору професії є процесом, що забезпечує стан мобілізації 
цілісної системи властивостей особистості на здійснення її 
професійного самовизначення. Як будь-який процес, він має 
свої компоненти. На нашу думку, це практична, моральна і 
психологічна готовність.  

Рушійними силами процесу формування готовності до 
вибору професії є внутрішні суперечності, що виникають між 
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бажанням особистості і її здібностями, можливостям, 
індивідуальними особливостями. Формування готовності до 
вибору професії – тривалий процес, що містить такі етапи: 
озброєння необхідними знаннями про професію, про світ 
праці, про себе, загальними і спеціальними вміннями і 
навиками; емоційно-оцінне ставлення до здобутих знань, 
умінь, навичок з урахуванням потреб у кадрах; згода на 
попередній вибір професії. 
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Актуальність дослідження. Зміни в суспільстві є 

однією з головних передумов трансформації в системі 
ціннісних орієнтацій людей, що зумовлює появу конфліктів у 
структурі особистості. Наша країна переживає складний період 
становлення нового суспільства. Умови життєдіяльності 
сучасної людини досить часто стають дестабілізованими.  

Соціальні зміни нашого суспільства детермінують 
активізацію суперечливості у суб’єктивному світі 
особистості, що призводить до гострої потреби в аналізі подій 
і процесів, які проектують внутрішньоособистісні конфлікти. 
Багаточисленні конфлікти, у яких суб’єкти реалізують 
домінуючі вікові потреби в досягненні, самореалізації, 
самовираженні, суперництві, відстоюванні власних цінностей, 
позицій та пристрастей, характеризують юнацьку молодь 
сучасності. Це зумовлює актуальність дослідження 
внутрішньоособистісної конфліктності на нинішньому етапі 
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розвитку суспільства як у цілому, так і з позицій власне 
особистісних аспектів становлення юнака. 

Юнацький період становлення особистості 
супроводжується проблемами особистісного світогляду, коли 
відбувається вибір життєвого шляху, формується внутрішній 
світ, інтимність [1]. Тому набуває першочергового значення 
вчасне діагностування психологічних детермінант 
виникнення внутрішньоособистісних конфліктів, які 
призводять до напруги і, як результат, непорозумінь, 
негативно позначаються на психоемоційному стані 
особистості у професійно-навчальній діяльності та 
перешкоджають подальшому особистісному зростанню і 
вдосконаленню. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні  
аспекти проблеми внутрішньоособистісних конфліктів, їхніх 
джерел, шляхів подолання були предметом вивчення як у 
зарубіжних, так і у вітчизняних вчених: З.Фрейд, А.Адлер, 
К.Юнг, К.Хорні, Е.Фром, К.Левін, Л.Фестінгер, В.Франкл, 
Є.В.Фанталова, В.В.Столін, В.М.М’ясищев, В.С.Мерлін, 
Н.І.Пов’якель, Г.В.Ложкін, Є.О.Донченко, Т.М.Титаренко, 
Л.І.Божович та інші. 

Як показав аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури, 
стрижневим поняттям при розгляді проблеми 
внутрішньоособистісних конфліктів є поняття суперечності. 
Аналізуючи проблему виникнення внутрішньоособистісних 
конфліктів, виходять із визнання суперечностей між 
особистістю й умовами її діяльності, з одного боку, та між 
внутрішньоособистісними утвореннями, з другого. 

Виклад основного матеріалу. Сутністю нашого 
емпіричного  дослідження є виокремлення детермінант 
суб’єктивної структури особистості, що призводять до 
виникнення внутрішньоособистісних конфліктів. Психічні 
стани тривожності, фрустрації, агресивності та ригідності, на 
думку Б.Г. Ананьєва та А.Г. Ковальва, належать до тих 
психічних станів, які тісно пов’язані з конфліктністю 
особистості, використанням нею конфліктних стилів 
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спілкування. Водночас, ці особистісні властивості не лише 
сприяють розвитку конфліктної взаємодії, але і продукують її 
шляхом проекції внутрішніх протирічивих тенденцій, 
внаслідок чого і виступають психологічними детермінантами 
виникнення внутрішньоособистісних конфліктів [6]. 

Як видно з табл. 1 високий рівень прояву тривожності 
характерний для 12% досліджуваних, фрустрованості – 15%, 
агресивності – 10%, ригідності – 14%. 

Таблиця 1 
Показники рівнів прояву (%) особистісних властивостей 

як детермінант виникнення внутрішньоособистісних 
конфліктів 

у юнацькому віці 
n=60 

Психологічні 
властивості 

Рівень прояву властивостей у % 

Високий Середній Низький 
Тривожність 12 46 42 
Фрустрованість 15 30 55 
Агресивність 10 63 27 
Ригідність 14 38 48 

 
Виходячи з отриманих результатів можна зробити 

висновок, що високий рівень прояву тривожності, 
агресивності, ригідності та фрустрації спостерігається у 1/8 
частини опитаних. Більшості ж характерний середній рівень 
прояву цих властивостей (тривожність 46%, агресивність 
63%, фрустрованість 30%, ригідність 38%). Студенти з 
середнім рівнем прояву досліджуваних властивостей 
характеризуються помірною комунікативністю, кращою 
здатністю адаптуватися до нових умов. В них спостерігається 
більша стійкість до невдач. Завищені показники таких 
особистісних властивостей, як тривожність, агресивність, 
ригідність та фрустрованість виступають детермінантами 
виникнення внутрішньоособистісних конфліктів, а також 
спричинюють конфліктність у міжособистісній взаємодії. 
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Продовжуючи дослідження психологічних детермінант 
виникнення внутрішньоособистісних конфліктів у юнацькому 
віці, ми використали методику для визначення 
акцентуйованих рис характеру. На думку Н.І.Пов’якель, 
поєднання особистісних властивостей, які викликають 
виникнення конфліктів з акцентуаціями підвищує 
конфліктність протиріч, а саме: дратівливість, легковажність 
(гіпертимний тип), надмірна вразливість, схильність до 
відчаю (екзальтований), боязливість, підозрілість 
(тривожний), дратівливість, неадекватний прояв гніву, 
ослаблений контроль над захопленнями[4]. Результати 
проведеного опитування представлені у вигляді діаграми 
(рис.1).  

За результатами дослідження рівня акцентуацій 
характеру за опитувальником Леонгарда можна 
стверджувати, що переважають такі акцентуації характеру як 
гіпертимні (56,7%), емотивні (48,2%)і, циклотимні (38,6%); 
більшість досліджуваних не мають яскраво виражених 
акцентуацій характеру;  

 

 
Рис.1. Кількісний аналіз прояву  акцентуацій характеру 

в юнацькому віці  
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Враховуючи специфіку характеристик даних типів 
акцентуацій, можна констатувати взаємообумовленість і 
взаємозалежність особливостей акцентуації характеру та 
наявність внутрішньоособистісного конфлікту. Наявність 
підвищеної тенденції до акцентуацій характеру саме у 
пізньому юнацькому віці та в період навчання в університеті, 
виступає чинником внутрішньоособистісних конфліктів та 
наявним певним фоном, який супроводжує поведінкові 
реакції при побудові інтерперсональної взаємодії, впливає на 
особистісний розвиток.  

Діагностика рівня вираженості вище означених 
властивостей виступає передумовою до подальшого 
виокремлення детермінант внутрішньоособистісного 
конфлікту. Спираючись на дослідження російського вченого 
В.М.М’ясищева, до провідних чинників, що впливають на 
динаміку внутрішньоособистісних конфліктів, належить 
ціннісна сфера особистості [7].  Ціннісні орієнтації 
забезпечують стійкість особистості, визначеність та 
послідовність її поведінки, постійність взаємовідносин із 
соціумом. Розвинуті ціннісні орієнтації — це ознака зрілої 
особистості, показник міри її соціальності, ступеня входження 
індивіда до суспільно-соціальних відносин.  

Наявність ціннісних регуляторів забезпечує стійкість 
особистості в момент кризи нереалізованості. Якщо ж 
накреслені цілі досягненні і втрачають свою спонукальну 
силу, ціннісні орієнтації стимулюють пошук нових цілей. 
Вивчення ціннісних орієнтацій студентської молоді показало 
їхній взаємозв’язок із процесом активності розвитку 
особистості. У ході теоретичного вивчення досліджуваної 
проблеми виявлено, що одним із провідних факторів, які 
впливають на динаміку внутрішньоособистісних конфліктів 
студентів, є саме ціннісні орієнтації. 

Досліджуючи внутрішньоособистісний конфлікт 
студента важливо, виявити ті цінності, які для них найбільш 
важкодоступні. Зважаючи на те, що особистісні проблеми 
знаходять своє відображення й у різниці між важливістю для 
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особистості цінності та її досягненням, у процесі дослідження 
з вибірки результатів студентів виявлені цінності, де ця 
різниця найістотніша. У таблиці 2 представлено п’ять 
цінностей, де спостерігається найбільш сильно виражена 
різниця між їх важливістю для студентів та досяжністю в 
процесі життєдіяльності у ВНЗ.  

Як видно з результатів табл. 2, підґрунтям для 
виникнення внутрішньоособистісних конфліктів у студентів є 
такі цінності, як здоров’я (фізичне та психічне) («З»-6,3; «Д»-
5,8), цікава робота(«З»-7,2; «Д»-6,6), наявність добрих друзів 
(благополуччя, розвиток та самовдосконалення інших) («З»-
4,3; «Д»-4,2), щасливе сімейне життя («З»-8,3; «Д»-3,4), 
впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від 
внутрішніх протиріч, сумнівів) («З»-7,9; «Д»-7,6).  

 
Таблиця 2  

Узагальнені результати розбіжності індексів між 
значущістю цінності (З) і її досяжністю (Д) як індексаторів 

внутрішньоособистісних конфліктів у юнацькому віці 
n=60 

№ 
п/п 

Цінності Значим
ість 
«З» 

Доступн
ість 
«Д» 

Різниця 
«Р» 

1. Хороший матеріальний стан 3,2 3,3 -0,1 
2. Впевненість в собі 7,9 7,6 0,4 
3. Цікава робота 7,2 6,6 0,6 
4. Наявність хороших добрих 

друзів 
4,3 4,2 0,1 

5. Фізичне та психічне здоров’я 6,3 5,8 0,5 
6. Щасливе сімейне життя 8,3 3,4 4,9 
7. Високий соціальний статус 2,2 4,9 -2,7 

8. Творчість 7,0 8,2 -1,2 
9. Розкішне життя 4,7 6,9 -2,2 
10. Любов до природи та бережне 

ставлення до неї 
6,6 6,6 0 
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Стан «внутрішнього вакууму», відсутність спонукань 
(більш високий показник за «доступністю») зафіксовано за 
трьома цінностями: високий соціальний статус («З»-2,2; «Д»-
4,9), творчість («З»-7,0; «Д»-8,2), розкішне життя («З»-4,7; 
«Д»-6,9). Цінності хорорший матеріальний стан і любов до 
природи, бережне ставлення до неї мають однаковий ступінь 
значимості та досяжності . («З»-6,6; «Д»-6,6) 

За даними дослідження виявлено, що щасливе сімейне 
життя, здоров’я, самоконтроль, уміння стояти на своєму, 
цікава робота переважають серед цінностей-цілей. Тобто це ті 
цінності, що пов’язані з активною життєдіяльністю й 
необхідністю вибору професії. Засобом досягнення вказаних 
цінностей виступають переважно якості особистості в системі 
інтерперсональних зв’язків: «відповідальність», «чесність», 
«життєрадісність», «ефективність у справах».  

Висновки. Вивчення і визначення детермінації 
виникнення внутрішньоособистісних конфліктів у 
студентському віці дає можливість встановити чинники, які 
детермінують конфліктну взаємодію.  

Встановлено, що основними психологічними 
властивостями, які виступають особистісними 
детермінантами виникнення внутрішньоособистісних 
конфліктів у студентському періоді розвитку особистості є 
підвищення середніх показників та завищений рівень прояву 
тривожності, агресивності, фрустрованості, ригідності та 
акцентуації характеру особистості.  
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Актуальність дослідження. Переживання 

суб’єктивного благополуччя є однією з провідних умов 
повноцінного функціонування особистості в суспільстві, 
умовою і наслідком як самореалізації, так і адаптації до 
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оточуючого середовища. Проблема суб’єктивного 
благополуччя досліджувалася в межах окремих шкіл та 
напрямів давно, але предметом спеціального дослідження 
воно стало лише в останні десятиріччя.  

Аналіз останніх досліджень. Особливої уваги 
заслуговує аналіз феномену психологічного благополуччя 
представлений у роботах дослідників П. П. Фесенка та Т. Д. 
Шевеленкової. Учені доводять, що поняття психологічного 
благополуччя є складним цілісним переживанням, що 
виражається у суб’єктивному відчутті щастя, задоволеності 
собою й особистим життям, а також пов’язане з базовими 
людськими цінностями та потребами [6]. 

Серед сучасних українських психологів, що займаються 
вивченням феномену суб`єктивного благополуччя варто 
виділити Т. В. Данильченко – автора соціально-
психологічного тренінгу, метою якого є набуття навичок 
емоційної регуляції та самоаналізу, а також ефективної 
комунікації та Н. М. Колотій – автора праці «Психологічне 
благополуччя підлітків та його оцінка в умовах 
загальноосвітнього закладу». 

Метою статті: розкриття психологічних особливостей 
суб`єктивного благополуччя особистості юнацького віку. 

Психологічне благополуччя це феномен, який 
допомагає людям оцінити власне життя. Така оцінка може 
бути когнітивною (задоволеність життям чи сімейне 
благополуччя) або ж може заключатися у позитивних 
емоціях: радість, щастя, задоволення тощо,чи негативних 
емоціях наприклад депресія. Психологічне благополуччя 
може розглядатися як душевний комфорт, узгодженість 
психічних процесів і функцій, відчуття цілісності внутрішньої 
рівноваги задоволеність собою та своєю діяльністю. 
Психологічне благополуччя більш стійке, коли особистість 
гармонійна. 

Поняття психологічного благополуччя близько 
пов’язано з такими поняттями, як душевне здоров’я і 
осмисленість життя. Як пише П.П. Фесенко: «Існуючі в 
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психології особистості дослідження не дають однозначної 
відповіді на це питання», проте на підставі власних 
досліджень автор стверджує, що усвідомленість життя і 
психологічне благополуччя особистості безпосередньо і 
значимо співвідносяться між собою. Згідно з його даними, 
«всі структурні компоненти психологічного благополуччя 
прямо корелюють з рівнем усвідомленості життя і 
смисложиттєвими орієнтаціями» [6]. 

Встановлено, що щастя пов`язане з визначеними 
особистісними характеристиками – такими, як екстраверсія і 
нейротизм. Важливий також стиль мислення: щасливі люди 
володіють високою самооцінкою, відчуттям контролю, 
оптимізмом і відчуттям цілі, визначеною наявністю чітких 
орієнтирів. Будь-які відкриття в цій галузі можуть бути 
корисними для психотерапії – для переконання клієнтів 
дивитися на речі більш позитивно[1]. Профіль психологічного 
благополуччя змінюється з віком [4]. І лише два аспекти 
благополуччя – добрі відносини з іншими і самоприйняття − 
залишаються постійними протягом усього життя. А такі, як 
компетентність і автономність, з віком збільшуються. 
Значення за шкалами особистісного зростання і цілей 
виявляють тенденцію до зменшення. Головними критеріями 
благополуччя особистості виступають об’єктивна успішність 
(соціальне, фізичне, психологічне та соматичне здоров’я) і 
суб’єктивне переживання благополуччя – відчутті щастя і 
задоволеності життям в цілому. Всі перераховані складові 
благополуччя тісно взаємопов’язані і впливають один на 
одного. Віднесення багатьох феноменів до тієї чи іншої 
складової благополуччя є досить умовним. Наприклад, 
почуття спільності, усвідомлення і переживання сенсу життя 
цілком можуть бути зараховані до факторів, що створють 
душевний комфорт, а не тільки соціальне або духовне 
благополуччя. 

В юнацькому віці щастя − не просто гармонія між 
зовнішнім і внутрішнім, між середовищем і індивідом, 
властива й іншому віку, а гармонія ідеального 
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внутрішнього, пов’язаного з прагненням до високого, 
романтичного, суспільно-корисного, відчуття себе 
необхідною частиною загальної справи, із зовнішнім, що дає 
можливість реалізувати ці прагнення. І якщо в юності людина 
пізнала щастя в задоволенні вищих людських потреб, 
осмислила і пережила суспільну значимість своєї праці, 
можна сподіватися, що в особистості сформовано стійке 
ідейно-моральне ядро, здатне визначати і спрямовувати її 
поведінку. Варто погодитися з В. А. Сухомлинським, який 
стверджував, що правильність вибору життєвого шляху 
кожним вихованцем залежить, зрештою, від того, у чому в 
роки отроцтва і ранньої юності людина пізнала щастя.  

У ранньому юнацькому віці триває процес розвитку 
самосвідомості. В юності відкриття себе пов’язане з 
відкриттям соціального світу, в якому належить існувати. 
Звернені до себе в процесі самоаналізу, рефлексії питання у 
юнака на відміну від підлітка частіше носять світоглядний 
характер, стаючи елементом соціально-морального чи 
особистісного самовизначення. Багато психологів саме 
самовизначення розглядають як основне новоутворення 
ранньої молодості. Відомий психолог І.В. Дубровіна 
зауважує: «Оскільки ми не поділяємо існуючої думки про те, 
що в ранній юності завершується процес особистісного 
розвитку, і, оскільки, з нашої точки зору, процеси 
особистісного і життєвого самовизначення здійснюються і в 
наступних вікових періодах життя, ми вважаємо, що 
головним новоутворенням ранньої юності є готовність 
(здатність) до особистісного та життєвого самовизначення». 

Є люди, які відрізняються властивістю бути постійно 
щасливими, незважаючи на зміни настрою, що відбуваються в 
силу різних подій і ситуацій. А є такі, хто в подібних же 
умовах залишається постійно в депресивному стані. Щастя є 
частиною цілого комплексу особистих проявів, що включає 
вибір сприятливих ситуацій, уміння бачити кращу сторону 
дійсності і високу самооцінку. Нещасливі люди схильні до 
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самотності і частіше за інших впадають у невротичний стан 
[1]. 

З 19 по 29 травня 2015 року Київський міжнародний 
інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування 
громадської думки. Методом особистого інтерв’ю опитано 
2022 респонденти, що мешкають у 108 населених пунктах 
усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною 
вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 
18 років.Одним із висновків дослідження є те, що молоді 
люди назагал щасливіші, аніж старші, і з підвищенням віку 
рівень щастя падає. У травні 2015 року, серед молоді віком 
18-29 років щасливими почувалися 68%, серед людей віком 
30-39 років – 65%, серед тих, кому 40-49 років щасливими 
себе назвали 55%, 50-59 років – 53%, 60-69 років – 50%, 
старше 70 років – 41%. Зв’язок із віком значною мірою 
обумовлений станом здоров’я – літні люди частіше хворіють, 
а, як підтверджують дослідження, стан здоров’я, має суттєвий 
вплив на суб’єктивне відчуття благополуччя. На рівень щастя 
впливає також соціальний статус досліджуваного, він значно 
знижується з виходом людини на пенсію. Хочеться відмітити, 
що спад рівня суб`єктивного благополуччя припадає на вік 
40± років, саме на цей період припадає криза середнього віку, 
яка характеризується усвідомленням швидкоплинності життя 
та підбиттям підсумків, навідміну від юнаків, яким присутні 
оптимізм, максималізм та впевненість, що все життя ще 
попереду. 

Психологічне благополуччя пов’язано з такими 
особистими особливостями, як впевненість у собі, адекватна 
самооцінка, позитивний погляд на життя, доброзичливість, 
товариськість, емоційна стабільність. 

К. Ріфф зазначає, що виділені компоненти 
психологічного благополуччя співвідносні з різними 
структурними елементами теорій, в яких так чи інакше 
йдеться про позитивне функціонуванні особистості. 
Наприклад, «самоприйняття» (як компонент психологічного 
благополуччя за К. Ріфф) співвідноситься не тільки з 
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поняттями «самоповага» і «самоприйняття», введеними і 
розробленими А. Маслоу, К. Роджерсом, Г. Олпортом та М. 
Яходою [2]. 

Воно також включає в себе визнання людиною своїх 
достоїнств і недоліків, співвідносне з концепцією 
індивідуалізації К. Г. Юнга, а також позитивну (в основному) 
оцінку людиною власного минулого, описану Е. Еріксоном як 
частина процесу его-інтеграції [2]. 

Було встановлено, що на суб’єктивне благополуччя 
значно впливають показники загального інтелекту, оскільки 
більш високі рівні когнітивного функціонування надають 
суб’єктові можливість бути більшою мірою залученим до 
життя, що, у свою чергу, може приводити до більш високого 
рівня задоволення собою. Поглиблюючи дослідження 
механізмів зв’язку між рівнем інтелекту і суб’єктивним 
благополуччям, зазначені вище автори довели, що хоча вплив 
«плинного» інтелекту на почуття задоволення життям 
знижується в осіб похилого віку (60–94 р.), інтелект 
залишається важливою детермінантою задоволення життям у 
молодому (18–39 р.) та у середньому (40–59 р.) віці. 
Дослідники Дінер, Лукас та Смідт запропонували модель 
«цінності – як модератор» емоційно-оцінювального ставлення 
людини до світу, згідно з якою вони повідомили, що на 
показники суб’єктивного благополуччя у студентських 
вибірках більшою мірою впливають показники задоволення 
оцінками їхніх знань за наявності високого рівня мотивації 
досягнень, у той час як при низькому рівні мотивації 
досягнень бали оцінки знань не впливають на суб’єктивне 
благополуччя [5]. 

З метою підвищення рівня суб`єктивного благополуччя 
психологами створюються групи зустрічей, вебінари, а в 
окремих випадках навіть терапевтичні групи.  

Незважаючи на відносну непопулярність позитивної 
психології, у вітчизняній практиці запропоновані поодинокі 
програми, що спрямовані на підвищення окремих аспектів 
суб`єктивного благополуччя. Наприклад, на емоційну 
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саморегуляцію спрямована програма О. Д. Бабанової 
«Алгрейд емоцій». На підвищення характерологічної 
позитивності орієнтована експериментальна програма С. А. 
Башкатова та Н. В Гафарової, що складається з одного 
тренінгового заняття та 10-денного завдання для самостійної 
роботи.  

Одним із засобів оптимізації суб`єктивного 
благополуччя є спеціально направлений соціально-
психологічний тренінг під авторством Данильченко Т.В., його 
метою є набуття навичок емоційної регуляції та рефлексії, а 
також ефективної комунікації. Важливою є можливість 
відкоригувати уявлення про благополуччя через рефлексивну 
комунікацію. Людина, завдяки тренінгу, має навчитися 
помічати позитивні сторони в собі та інших, навчитися 
фокусуватися тільки на позитивних емоціях.  

Програма тренінгу розрахована на 20 годин та 
піддається модифікації для людей різного віку. Тренінг дає 
можливість як надбати навички керування емоціями та більш 
ефективними засобами взаємодії з метою задоволення 
власних потреб, так і пережити відчуття благополуччя 
безпосередньо в тренінговій групі. Важливим аспектом 
тренінгу є виконання домашніх завдань, які переслідують дві 
мети: надати можливість реалізувати отримані навички у 
повсякденному житті та перевірити їх ефективність. 

Отже, суб`єктивне благополуччя ми визначаємо, як 
сукупність комфорту душевного стану людини, відчуття 
внутрішньої рівноваги та адекватної самооцінки. Відчуття 
щастя, також, тісно пов`язане з оптимізмом, змогою людини 
адекватно поставити мету та робити все необхідне для її 
досягнення, та особистісними характеристиками такими, як 
екстраверсія та нейротизм. Рівень суб`єктивного 
благополуччя залежить від віку: в молодшому віці він вищий, 
а з роками знижується. Для підвищення рівня відчуття щастя 
психологами використовуються спеціально розроблені 
програми та тренінги. У перспективі ми плануємо здійснити 
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емпіричне дослідження суб`єктивного благополуччя 
особистості юнацького віку. 
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Теоретичний аналіз та емпіричне дослідження 

стратегії поведінки особистості в сімейних конфліктах. 
 

Анотація. У статті проведено теоретичний аналіз та 
емпіричне дослідження стратегій поведінки особистості в 
сімейних конфліктах. В результаті дослідження виявлено 
взаємозв’язок між стратегією поведінки у конфлікті і стажем 
шлюбу, рівнем задоволеності стосунками з партнером і 
схильністю до агресивності та конфліктності. 

Ключові слова: сімейний конфлікт, стратегії 
поведінки в конфлікті, форми захисту. 

 
Актуальність дослідження. Період кардинальних 

змін, які відбуваються у соціокультурному просторі України, 
супроводжуються актуалізацією кризових процесів інституту 
сім’ї: зростанням кількості розлучень на початковому етапі 
життєдіяльності сім’ї, зниженням якості сімейних 
взаємовідносин і задоволеності шлюбом, погіршенням 
адаптивних можливостей подружжя, послабленням захисної 
функції сім’ї від динамічних процесів суспільства. Все це 
призводить до дезорганізації шлюбно-сімейних відносин і 
появи сімейних та подружніх конфліктів. 

На теперішній час існують різні підходи до вивчення 
та визначення як самого поняття сімейного конфлікту, так і 
розуміння особливостей подружніх конфліктів. Типологію 
сімейних конфліктів досліджували А. Антонов, О. Бондарчук, 
І. Ващенко, С. Ємельянов, С. Ковальов, С. Марков, В. Медніков, 
В. Сисоєнко, С. Шуман та ін. Психотравмуючі наслідки 
сімейних конфліктів вивчали Н. Пезешкіан, Є. Потапчук, 
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Б. Хасан та ін. Місце й роль психологічного консультування 
та психотерапії при вирішенні сімейних конфліктів були 
предметом дослідження Л. Бурлачука, Л. Кондрацької, 
Б. Хасана, Б. Херсонського та ін. Осмислення рівня 
конфліктності в сім’ях відображено у працях С. Кратохвіла, 
В. Левкович, О. Зуськової, В. Торохтій та інших. 

Актуальність обраної проблеми, її недостатнє теоретичне 
висвітлення та емпіричне вивчення, а також соціальна 
значущість зумовили вибір теми нашого дослідження. Аналіз 
психологічної літератури показав, що проблема поведінки 
учасників конфлікту і чинників, які її обумовлюють – одна з 
найбільш актуальних проблем в психології конфлікту.  

Найбільш часто використовуваний і відомий підхід в 
описі стратегій поведінки в конфлікті був розроблений К. 
Томасом і Р. Кіллменом у 1974 р. [5] Стратегія поведінки в 
конкретному конфлікті визначається тою мірою, якою індивід 
хоче задовольнити власні інтереси, діючи пасивно чи активно 
та інтереси іншої сторони, діючи сумісно чи індивідуально. 

Пізніше ця стратегія поведінки у конфлікті була 
доповнена С. М. Ємельяновим, який зробив акцент на 
вимірюванні цінності міжособистісних відносин в конфлікті 
та показав, що рівень спрямованості на власні інтереси чи 
інтереси суперника залежить від поєднання трьох обставин [2, 
с. 103]: змісту предмету конфлікту; цінності міжособистісних 
відносин; індивідуальних психологічних особливостей 
особистості. С. Ємельянов виокремлює п’ять стратегій 
поведінки, що обирає особистість в конфлікті, а саме: примус, 
уникання, поступка, компроміс, співробітництво. 

А. Дмитрієв пропонує п’ять стратегій поведінки 
особистості в конфлікті: уникнення,компромпроміс, 
пристосування, суперництво, співробітництво[1, с. 301].  

Ю. Платонов у своїй книзі «Психологія конфліктної 
поведінки» дає пояснення п’ятьом згаданим вище стратегіям 
поведінки особистості, яке здебільшого збігається з 
розумінням цих стратегій Дмитрієвим, Ємельяновим та 
Грішиною [4, с. 38]. Платонов характеризує стилі поведінки 
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особистості в конфлікті, в залежності від обраної стратегії: 
напад, оборонний стиль та відступ. 

Розбіжності інтересів та поглядів – одна з 
найважливіших причин виникнення конфліктів, яка 
зумовлюється невмінням чи небажанням поступатися та 
враховувати бажання партнера. Б. Херсонський до причин 
подружніх конфліктів відносить характер одного з членів 
сім’ї, а саме – такі риси характеру, як емоційну збудливість, 
запальність, педантичність. На думку В. П. Левковича, 
психологічна та моральна незрілість партнерів зумовлюють 
виникнення труднощів у розвитку подружніх відносин [3]. 

Для досягнення мети нашого дослідження ми 
використовували такі психодіагностичні методики: 
«Визначення способів регулювання конфліктів» (К. Томаса); 
«Діагностика домінуючої стратегії психологічного захисту в 
спілкуванні» (В.В. Бойко); «Особистісна агресивність і 
конфліктність» (Є.П. Ільїн, П.О. Ковальов); опитування (у 
формі анкетування, бесіди). 

За результатами емпіричного дослідження виявлено 
взаємозв’язок між рівнем задоволеності подружжям 
стосунками з партнером і стратегією поведінки у конфлікті 
(див. табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Залежність між обраною стратегією поведінки в конфлікті 
та задоволеністю стосунками з партнером (%) 

Обрана 
партнером 
стратегія 

Задоволеність стосунками з партнером 

задоволений 
не 

зовсім незадоволений 
Компроміс 23,34% 16,67% – 
Співробітництво 35,00% 3,33% – 
Суперництво – 8,33% 5,00% 
Уникнення 3,33% 3,33% 1,67% 
Пристосування – – – 
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Так, стратегію співробітництва обрали 38,33% 
респондентів, з яких 35,00 % задоволені стосунками з 
партнером, та 3,33% – не зовсім; стратегію компромісу 
обрали 40,00 %, з яких задоволених подружніми взаєминами 
23,34%, не зовсім задоволених – 16,17%; суперництво обрали 
13,33%  одружених людей; стратегія уникнення 
застосовується 8,33% респондентів; пристосування не обрав 
жоден з досліджуваних.  

Виходячи з мети та завдання роботи, а також 
переконання, що з часом, здобувши певного досвіду, 
особистість здатна змінювати форму поведінки, доцільним є 
виявлення того, яким є зв’язок між стратегією поведінки 
партнерів в конфлікті та стажем шлюбних стосунків (див. 
табл. 2).  

Таблиця 2 
Взаємозв’язок між обранням стратегії поведінки в 

конфлікті та стажем шлюбу 

Стратегія 
поведінки 

Всього 
обрал

и 

Стаж шлюбу 
до 3-х 

р. 3-5 рр. 5-10 
рр. 

10-15 
рр. 

Компроміс 40,00
% 

50,00
% 

44,44
% 

40,00
% 

16,67
% 

Співробітництв
о 

38,34
% 

33,33
% 

27,78
% 

40,00
% 

66,67
% 

Суперництво 13,33
% – 16,67

% 
16,67
% – 

Уникнення 8,33% 16,67
% 

11,11
% 3,33% 16,66

% 
Пристосування – – – – – 

 
Як видно з табл. 2, стратегію компромісу обирають 

40,00 % досліджуваних, з яких 50,00 % – перебувають у 
шлюбі від 5-ти до 10-ти років. Дану стратегію обирають і ті, 
чиї стосунки тривають 3-5 років, але їх менше - 33,33 %, ще 
менше 12,50% – зі шлюбним стажем до 3-х років, 4,17% – зі 
стажем шлюбу від 10-ти до 15-ти років.  
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Ситуація з обранням партнерами стратегії 
співробітництва (38,34 % з вибірки) така: 52,17% – члени 
подружжя зі стажем шлюбу від 5-ти до 10-ти років; приблизні 
показники партнерів з тривалістю шлюбних взаємин від 3-х 
до 5-ти років (21,74%) та від 10-ти до 15-ти років (17,39%); 
частка тих, чий шлюб триває не більше 3-х років, склала 
8,70%.  

Незначна частка респондентів обирають стратегію 
суперництва (13,33%), серед яких лише ті, чий стаж шлюбу 
складає 3-5 років (37,5%) та 5-10 років (62,5%).  

При цьому стратегію уникнення обирають 8,33 % з 
опитуваних. Пристосування як форму поведінки в конфлікті 
не обирає, згідно з проведеним дослідженням, жоден 
респондент з вибірки.  

За результатами дослідження з’ясувалося, що члени 
подружжя обирають як однакову стратегію поведінки в 
конфлікті (46,67% опитаних подружжів), так і різні (53,33%). 
Так, серед обраних стратегій обидва партнера обирають 
компроміс (20%), співробітництво (20%) та суперництво 
(6,67%).  

Ситуація, в якій один із партнерів обирає компроміс, а 
інший  надає перевагу співробітництву, суттєва частка та 
складає 26,67%. По 10% припадає на ті подружжя, члени яких 
обирають співробітництво-уникнення та суперництво-
компроміс. Ще 3,33% припадає на подружжя, в яких один 
конфліктант обирає компроміс, а інший – уникнення. Така 
сама частка (3,33%) складає ті шлюби, де конфліктуючі особи 
не збігаються у виборі стратегії, обираючи суперництво та 
уникнення. 

Тестування за методиками Є.П. Ільїна, П.О. Ковальова 
та В.В. Бойка дозволили відстежити взаємозв’язок між 
схильністю респондентів до конфліктності та агресивності, 
зокрема, позитивної та негативної, та стратегією захисту 
власного «Я» у конфлікті, що обирають досліджувані (див. 
табл. 3). Так, миролюбність властива 40% членів подружні 
пар, більшості з яких, згідно з дослідженням, характерні 
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низькі показники як позитивної (95,8%), так і негативної 
(95,8%) агресивності, та у яких показник конфліктності нижче 
середнього (87,5%).  

Таблиця 3 
Взаємозв’язок між обраною стратегією захисту в 

спілкуванні та схильністю до агресивності та 
конфліктності 

Обрана стратегія захисту 
З вибірки 

обрали 
 

 
Схильність до позитивної 

агресивності 

низький середній високий 

1 2 3 4 5 
Миролюбність 40,00 % 95,80 % 4,20 % – 
Уникнення 35,00 % 52,38 % 42,86 % 4,76 % 
Агресія 21,67 % 23,08 % 46,15 % 30,77 % 
Миролюбність/уникнення 1,67 % 100,00 % – – 
Уникнення/агресія 1,67 % – – 100,00 % 

 
Стратегія уникнення притаманна 35% опитуваних, 

суттєвій більшості з яких притаманні низький (52,38%) та 
середній (42,86%) показники позитивної агресії, низький 
показник негативної агресії (61,9%) та нижче середнього 
узагальнений показник конфліктності (57,15%).  

Стратегія агресивного захисту власного «Я» відповідно 
до проведеного дослідження застосовується 21,67% 
респондентів та має досить логічні показники схильності 
опитаних до агресивності та конфліктності – здебільшого їм 
властиві середні та високі показники агресивності (як 
позитивної, так і негативної) і конфліктності (див. табл. 3). 
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Продовження табл. 3 

Обрана стратегія 
захисту 

Схильність до негативної 
агресивності 

низьки
й 

середні
й 

вище 
середньо

го 

високи
й 

1 6 7 8 9 
Миролюбність 95,80

% 
4,20% – – 

Уникнення 61,90
% 

38,10% – – 

Агресія 23,08
% 

46,15% 30,77% – 

Миролюбність/уникн
ення 

– 100% – – 

Уникнення/агресія – – 100% – 
 

Закінчення табл. 3 

Обрана стратегія 
захисту 

Узагальнений показник конфліктності 

низьк
ий 

нижче 
середньо

го 

серед
ній 

вище 
середнь

ого 

вис
оки
й 

1 10 11 12 13 14 
Миролюбність – 87,50% 12,50

% 
– – 

Уникнення 9,52% 57,15% 23,81
% 

9,52% – 

Агресія – 15,38% 30,77
% 

46,15% 7,70
% 

Миролюбність/ 
уникнення 

100% – – – – 

Уникнення/ 
агресія 

– – 100% – – 
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Окрім вище зазначених даних, використані 
психодіагностіичні методики дозволили відстежити, яку 
стратегію поведінки і форму захисту в конфлікті обирають 
респонденти в залежності від статі, та який при цьому 
показник конфліктності їм властивий.  

Так, в ході дослідження, виявлено, що жодна жінка з 
вибірки не обирає стратегії уникнення та пристосування в 
конфлікті, а чоловіки переважно обирають компроміс 
(46,67%). Низький узагальнений показник конфліктності 
більш характерний жінкам (6,67%), аніж чоловікам (3,33%), 
хоча високий показник конфліктності, згідно з результатами 
дослідження, не притаманний жодному чоловікові, натомість 
жінкам він притаманний (3,33%). Агресивна стратегія захисту 
в спілкуванні притаманна більше жінкам, ніж чоловікам 
(26,67% проти 16,67%).  

Висновки.  Частота виникнення подружніх 
конфліктів, прояв агресивності і конфліктності, сила 
емоційних вибухів, а також форма поведінки конфліктантів 
залежать від низки факторів. Зокрема, виявлено взаємозв’язок 
між рівнем задоволеності подружжям стосунками з 
партнеромта стратегією поведінкиу конфлікті. Чим вищий 
рівень задоволеність стосунками, тим більш партнери схильні 
до конструктивного вирішення конфліктів обираючи 
стратегію співробітництва. Для респондентів незадоволених 
стосунками характерна стратегія суперництва та уникнення. 

Також стаж шлюбу впливає на вибір певної стратегії 
поведінки, в досліджуваних з стажем 10-15 років переважає 
стиль співробітництва; 5-10 років – співробітництво, 
компроміс; до 5 років – компроміс. З досвідом подружжя 
навчається з розумінням і повагою ставитися до думки 
партнера.  

Під час дослідження встановлено взаємозв’язок між 
схильністю респондентів до конфліктності і агресивності та 
стратегією захисту власного «Я» у конфлікті. Так, 
миролюбність властива членам подружніх пар, для характерні 
низькі показники як позитивної, так і негативної агресивності, 
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та у яких показник конфліктності нижче середнього. 
Стратегія уникнення характерна для опитуваним з низьким та 
середнім показником позитивної агресії, низьким показником 
негативної агресії  та нижче середнього узагальнений 
показник конфліктності. Стратегія агресивного захисту 
власного «Я» відповідно до проведеного дослідження 
застосовується респондентами яким властиві середні та високі 
показники агресивності (як позитивної, так і негативної) і 
конфліктності. 
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Порушення соціальної адаптації підлітка з 
розлученої сім’ї 

 
Анотація. У статті обґрунтовується проблема 

розлучення, що є психотравмуючим фактором процесу 
соціалізація підлітка; вивчаються особливості 
психоемоційного стану підлітків, переживших розлучення; 
запропоновано психодіагностичний інструментарій на 
вивчення особливостей порушення адаптаційного процесу 
підлітків.  

Ключові слова: підліток, розлучення батьків, 
адаптація, соціальна адаптація, соціалізація, дезадаптація. 

 
Актуальність теми. Сьогодні спостерігається стрімке 

зростання кількості сімейних розлучень. Розпад сім’ї є 
злободенною соціально-психологічною проблемою 
українського суспільства. Сучасні наукові дослідження 
свідчать про значне збільшення дітей, що зростають у 
неповних сім’ях. Розлучення батьків завжди для дитини є 
трагедією, однак учені зазначають, якщо ж цей факт 
неминучий, то бажано це пережити у період коли дитині 
менше 3-х років та більше 13-ти. Отже, підлітковий вік є 
одним із критичніших щодо адекватного сприйняття факту 
розлучення своїх батьків. Враховуючи вікові зміни і те, що 
підліток у цей період стає більш чутливим, вразливим іноді 
агресивним, факт розпаду сім’ї є особливим психоемоційним 
випробуванням, яке дестабілізує його життєдіяльність. 
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Наукові дослідження сім’ї з її внутрішніми 
функціонально-рольовими взаєминами були актуальні 
завжди. Особлива увага до сімейного життя проявляється в 
останні роки у зв’язку із зростанням розлучень та 
психотравмуючим впливом на дітей. Громадська думка 
сьогодні по-різному розцінює тенденцію збільшення 
розлучень. З одного боку, громада захищає права людини на 
особисту свободу, одноголосно визнаючи право на звільнення 
від невдалого чи нестерпного (з різних причин) шлюбу. А з 
іншого – засуджує, оскільки, розлучення завдає непоправної 
шкоди, перш за все, дитині. 

Діти виявляються «заручниками обставин», якщо 
батьки розлучаються з власної волі. Жодна дитина не бажає 
розриву між своїми батьками. Більшість дітей переживає 
розлучення надзвичайно боляче, воно викликає різні 
психоемоційні порушення: страх, тривогу, розпач, смутні 
почуття і думки. Навіть найбільш виправдане розлучення 
може стати для дитини стресогенним потрясінням, викликати 
неблагополучні наслідки, прояви яких іноді тривають значний 
час. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій засвідчує, 
що основна увага приділялася особливостям впливу ситуації 
розлучення на саме подружжя так їх поведінку (А. Варга, А. 
Співаковська, В. Сисенко); вивчалися причини розлучень (А. 
Макаренко, В. Сухомлинський, В. Костів, Л. Ковальчук, О. 
Максимович, М. Стельмахович, В. Котирло, І. Мар’єнко, С. 
Максименко). Так, учені країн СНД (Г. Воронцова, О. 
Нєдєліна, К. Кузнєцова, С. Зеленчукова, Б. Нусхаєва) 
приділяють увагу проблемам зростання особистості дитини в 
умовах розлучення сім’ї. Американські дослідники (М. 
Геллегер (M. Gallagher), Ф. Додсон (F. Dodson), Д. Попеноу 
(D. Popenoe), Дж. Елстайн (J. Elshtain), С. Макланахан (S. 
McLanahan), М. Деніелс (M. Вaniels) активно вивчають 
проблеми життєдіяльності неповних сімей та сімей, що 
утворилися вдруге, у результаті попередніх розлучень. 
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Мета статті полягає у теоретичному аналізі 
психолого-педагогічних джерел з проблеми впливу 
розлучення сім’ї на дітей, визначенні особливостей 
порушення психосоціальної адаптації підлітків з розлучених 
сімей, обґрунтуванні валідного психодіагностичного 
інструментарію на вивчення порушення соціальної адаптації 
підлітків, які пережили розлучення. 

Зазвичай, підлітковий вік охоплює період від 11 до 15 
років – це учні 5-9 класів. Цей період є одним із 
найскладніших у житті людини, часто його називають 
«критичним», «зламним» або «перехідним». 

Психічний розвиток підлітків характеризується тим, 
що фактично весь період супроводжується кризою, яку 
умовно називають «криза 13 років». Її передумовою є 
руйнування старої структури особистості, внутрішнього світу, 
системи переживань підлітка, що були сформовані до цього 
віку. 

Суть кризи полягає у глибокій якісній зміні всього 
процесу психічного розвитку особистості, її внутрішнього 
світу (а не в яскравих зовнішніх проявах поведінки). Тому 
вірогідно, що розлучення негативно впливає на процес 
соціальної адаптації підлітка.  

Так, на думку О. Добробута міжособистісні стосунки у 
родині, їхній вплив на формування особистості та поведінку 
дітей залежить від стабільності сімейного середовища, яке є 
дуже важливим фактором психоемоційної урівноваженості і 
психічного здоров’я дитини. Суттєве значення має стиль 
виховання в родині, і, взагалі, її здатність до виховування. У 
першу чергу, такий вплив на дитину здійснюють батьки. 
Тому, цілісною ознакою сім’ї є, насамперед, взаємостосунки 
[5, с. 119-124]. 

Поняття «адаптація» – одне з головних у науковому 
дослідженні життєдіяльності будь-якого організму, оскільки 
механізми адаптації, вироблені у процесі еволюції, 
забезпечують можливість існування / пристосування / 
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виживання організму в різних умовах, особливо в швидко 
змінних, нестабільних, динамічних тощо. 

Соціалізацію підлітка розкриваємо як утілення в 
окремому суб’єкті тієї соціальної реальності до якої він 
залучений. При цьому кожен підліток – це суб’єкт, реально 
діюча особа, котра у спільній з іншими суб’єктами діяльності 
організовує, визначає і конструює процес власної соціалізації 
(М. Вебер, Г. Ляйбниць). Отже, бути соціалізованим означає 
бути прилученим до норм і цінностей суспільства, володіти 
вміннями досягнення власних цілей без неусвідомленого 
нанесення шкоди іншим людям (С. Розум). 

Сучасні соціальні психологи тлумачать соціалізацію як 
безперервну адаптацію людини до оточення; комунікацію, під 
час якої, особистість здатна брати участь в узгоджених діях на 
основі загальноприйнятих норм і принципів (Г. Андреєва, І. 
Мартинюк, Л. Орбан-Лембрик) [3, с. 56-66]. 

Отже, соціальна адаптація – це процес пристосування 
людини до соціуму за допомогою різних соціальних засобів. 
Дослідження підтверджують, що є люди, які прагнуть утекти 
від контакту з дійсністю, занурюються у світ власних 
переживань, замикаються в собі. Водночас, більшість людей 
прагне органічно й «безболісно вписатися» у навколишнє 
соціальне середовище. Адаптація є усвідомленим процесом: 
першочергово, підлітком освоюються стійкі властивості 
нового соціального середовища, типові способи соціальної 
поведінки. Так, підліток деякий час адаптується до середньої 
ланки школи: звикає до нового розпорядку, підвищення 
вимог, ускладнення навчальних дисциплін, нових вчителів, 
класного керівника тощо. В основному це зовнішні форми 
адаптації. Головне полягає в тому, що приймається система 
цінностей правил і вимог певного соціального оточення. 
Розуміння підлітком своєї соціальної ролі, соціального 
статусу, відчуття загальної психологічної задоволеності 
соціальним середовищем у цілому – це показники успішної 
адаптації [4, с. 304]. 
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Загальновідомим є факт, що найголовнішим 
інститутом соціалізації, через який підліток засвоює основні 
соціальні знання, набуває моральні вміння і навички, 
сприймає цінності та ідеали, необхідні йому для життя в 
суспільстві є сім’я.  

Сім’ї, як провідному інституту соціалізації дитини, 
присвячено багато досліджень, серед них фундаментальні 
праці геніальних педагогів А. Макаренка, В. Сухомлинського, 
С. Шацького та психологів І. Булах, І. Кона, О. Леонтьєва, А. 
Мудрика, В. Семенова та ін. [1, с. 39], які одноголосні в тому, 
що  розлучення є актуальною проблемо сучасної сім’ї та 
деструктивним фактором соціалізації дитини.  

Розлучення – це розірвання подружнього зв’язку між 
чоловіком і жінкою за тих чи інших обставин. Підлітки по-
різному реагують на розлучення батьків та переживають 
надзвичайно широку палітру негативних емоцій: гнів, стид, 
вину, заперечення, осудження, страх, невпевненість, 
меншовартість, горе, депресію, відчуження, самотність, що, 
однозначно, «вибиває зі звичного життєвого русла» підлітка.  

Отже, розлучення є психотравмуючих фактором, що 
дестабілізує життя всіх членів родини, особливо дітей 
підліткового віку. Ряд учених зазначає, що факт розлучення є 
десоціалізуючим чинником звичного укладу життя підлітка 
[6, с. 207-216]. 

Десоціалізація – це зворотний щодо соціалізації 
процес, характеризується відчуженням особистості від 
соціально значущої групи людей (родини, класу), входженням 
її в асоціальні чи антисоціальні неформальні групи. Процес 
десоціалізації вказує на те, що на певному етапі життя 
відбувається деформація соціалізації особистості 
(здебільшого під впливом негативних факторів), результатом 
якої є руйнація попередніх позитивних надбань: норм, 
цінностей, установок, переконань і життєвих принципів та, 
іноді, асоціальна спрямованість на засвоєння аморальних 
взірців поведінки [2, с.184].  
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Десоціалізована особистість підліткового віку втрачає 
здатність оволодівати та виконувати відповідну роль при 
входженні у нову соціальну ситуацію розвитку. Такий стан 
супроводжується невдоволенням своїм становищем у групі, 
зниженням статусу, «втратою» індивідуальності, власного 
«Я», формуванням негативної «Я-концепції». У результаті 
порушується соціальна комунікація, знижується емоційний 
інтелект, посилюються внутрішньоособистісні конфлікти. Як 
правило, внутрішній конфлікт особистості між її статусом та 
домаганнями може спровокувати асоціальні прояви 
поведінки, що підтверджено численними дослідженнями. 

При психодіагностуванні старших підлітків необхідно 
брати до уваги їхні соціально-психологічні особливості. 
Оскільки розпочинається становлення соціально-
психологічної незалежності у поведінці, моральних 
судженнях, політичних поглядах і вчинках, матеріальному, 
фінансовому самозабезпеченні, самообслуговуванні. Цей 
період є перехідним у психології людини, оскільки 
пов’язаний із усвідомленням багатьох недоступних підлітку 
суперечностей у житті: між нормами моралі і вчинками 
людей; між ідеалами і реальністю; між здібностями, 
можливостями і визнанням людей; між соціальними 
цінностями і реальністю життя. 

З метою підтвердження теоретичних положень щодо 
порушень соціальної адаптації підлітків, які пережили 
розлучення батьків, варто застосовувати емпіричні методи 
дослідження.   

Так, провідним діагностичним методом є тест 
«Соціально-психологічна адаптація підлітка»,розроблений 
відомими американськими психологами Карлом Роджерсом і 
Робертом Даймондтом у 1954 році. Рекомендується для 
психодіагностичної роботи з індивідами від 11 до 20 років. 
Методика призначена для виявлення особливостей 
адаптаційного процесу підлітка, який пережив розлучення 
батьків та опинився у новій соціальній ситуації розвитку. 
Показниками адаптації є інтегральні показники: здатність 
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пристосуватися до нових умов, самоприйняття, прийняття 
інших, емоційна комфортність, інтернальність, прагнення до 
домінування. 

Дослідження рівня соціальної адаптації підлітка 
здійснюється за допомогою багаторівневого особистісного 
опитувальника «Адаптивність» (МЛО-АМ).Розроблена 
методика А.Г. Маклаковим і С.В. Чермяніним у 1993 році. 
Призначений для вивчення адаптивних можливостей індивіда 
на основі оцінки деяких психофізіологічних і соціально-
психологічних характеристик, що відображають інтегральні 
особливості психічного та соціального розвитку: нервово-
психічна стійкість, комунікативні здібності, моральна 
нормативність, особистісний адаптивний потенціал. 

В основу методики покладено уявлення про адаптацію, 
як про безперервний процес активного пристосування 
підлітка до мінливих умов соціального середовища, що 
спричинені розлученням. Ефективність адаптації багато в 
чому залежить від того, наскільки реально підліток приймає 
себе і свої соціальні зв’язки, точно порівнює власні потреби з 
наявними можливостями  та усвідомлює мотиви своєї 
поведінки. Спотворене або недостатньо розвинене уявлення 
про себе веде до порушення адаптації, що може 
супроводжуватися підвищеною конфліктністю, порушенням 
взаємин, зниженням працездатності і погіршенням стану 
здоров’я. Порушення адаптації можуть призвести до 
негативної поведінки, погіршення навчальної успішності та 
пригніченого психоемоційного стану. 

Висновки. Отже, на основі аналізу робіт за цією 
тематикою нами встановлено, що проблема впливу 
розлучення на підлітків є актуальною. Вивченням цієї 
проблеми займалось досить багато як вітчизняних так і 
зарубіжних учених. Серед них такі як Г. Воронцова, О. 
Нєдєліна, В. Сисенко, В. Котирло, які безпосередньо вивчали 
вплив розлучення на соціалізацію підлітка. 

Аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної психолого-
педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що 
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підлітки, які пережили розлучення батьків мають достатньо 
порушень процесу соціалізації. Вони важко пристосовуються 
до нового оточення, їм не завжди вдається знайти спільну 
мову зі своїми однолітками, а особливо складно зі старшими 
людьми, родиною. Підлітки можуть заперечувати розлучення 
батьків, гніватись. У них погіршується поведінка, вони 
можуть переживати депресію, емоційне пригнічення або 
ситуацію фрустрації. 

Емпіричне вивчення особливостей адаптації підлітків, 
які пережили розлучення здійснюється способом 
застосування психодіагностичних методів. Так, тест 
«Соціально-психологічна адаптація підлітка» (К. Роджерс, Р. 
Даймондт) та опитувальник «Адаптивність особистості» (А. 
Г. Маклаков, С.В. Чермянін) дають змогу проаналізувати 
особливості адаптивного процесу підлітка з розлученої сім’ї.  

Подальші перспективи дослідження проблеми 
полягають у необхідності вивчення соціалізації підлітків з 
розлучених сімей, особливостей їхньої адаптації, розробці 
корекційно-розвивальної програми, з метою усунення 
психологічних порушень процесу адаптації підлітків до нових 
умов соціального розвитку.   
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Емпіричне дослідження готовності до ризику сучасних 
підлітків 

 
Анотація. У статі презентовано результати 

емпіричного дослідження мотивації сучасних підлітків до 
досягнення успіху,  до уникнення невдач, потреби в 
гострих відчуттях; проаналізовано ступінь їх готовності до 
ризику із врахуванням вищеперерахованих показників. 
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мотивація до досягнення успіху, мотивація до уникнення 
невдач, потреба в гострих відчуттях. 

 
Актуальність дослідження. Сучасні підлітки змушені 

жити в умовах стрімких змін, інформаційних потоків, великих 
можливостей і такої ж невизначеності. Тому важливою 
детермінантою успішності особистості є готовність до 
розумного ризику, уміння враховувати наявні власні та 
залучені ресурси і передбачати результат власної діяльності.  
У зв’язку з вищесказаним зростає увага сучасних науковців 
різних галузей до проблеми ризику в життєдіяльності 
особистості. 

Молода людина з характерними для неї емоційною 
нестійкістю, імпульсивністю дуже часто потрапляє в 
досить небезпечні, екстремальні ситуації, які 
супроводжуються ризикованими діями. Перешкоди, які 
стають на заваді досягненню життєвих цілей, реалізації 
мрій і видаються нездоланними, змушують молодих людей 
боротися, шукати вихід, переосмислювати сенс буття. 
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Саме в підлітковому віці загострюється проблема пошуку 
сенсу життя, зростає невпевненість в собі, виникають 
інтимні, особистісні та міжособистісні розлади.  

Все гостріше постає проблема розвитку здатності 
людини управляти своєю поведінкою, контролювати її в 
незвичних ситуаціях, обирати найбільш оптимальну, 
обґрунтовану альтернативу з усіх можливих варіантів 
рішень, тобто бути готовою діяти в умовах ризику. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існують 
різні підходи до дослідження ризику в філософії, 
соціології, психології  (В.А.Абчук, А.П.Альгін, 
В.П.Буянов, Ю.А.Зубок; Т.В.Корнілова, Н.Л.Смакотіна, 
О.О.Чернікова). Щодо психологічних досліджень, 
переважна більшість їх здійснюється в межах загальної, 
соціальної психології, психології спорту та психології 
управління (С.В.Бикова, Ю.А.Зубок, Д.Каннеман, Ю. 
Козелецький, Т.В.Корнілова, Ю.Ю.Ткаченко, 
О.А.Чернікова та ін.). 

У дослідженнях цих та інших авторів зміст поняття 
«ризик» поступово розширюється та уточнюється. 

Виклад основного матеріалу. З метою дослідження 
ступеня готовності до ризику у дітей підліткового віку 
була використана методика діагностики ступеня 
готовності до ризику Шуберта. Отримані результати 
наведені в Табл.1.  

Таблиця 1 
Показники ступеня готовності підлітків до ризику 

(за методикою за методикою Шуберта ) 
n=25 

 
Шкала 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький рівень 
(дуже 

обережні) 
К - сть % К - сть % К - сть % 

Ступінь 
готовності до 

ризику 

 
4 

 
16 

 
10 

 
40 

 
11 

 
44 
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Аналіз результатів діагностики готовності до ризику 
дозволяє констатувати, що 44% досліджуваних дуже 
обережні – такі підлітки характеризуються пасивною 
позицією щодо ризику. Вони не йдуть ризик,  потребують 
підтримки, боязкі, орієнтуються на групові норми. 

Майже стільки ж, 10 осіб, що становить 40% 
досліджуваних показали середній рівень готовності до 
ризику, такі досліджувані, зазвичай, зважують усі чинники 
і, залежно від переважаючого прогнозу здійснюють або ні 
ризиковані вчинки.  І 16% (4 особи) респондентів готові до 
ризику – такі люди характеризуються прагненням до 
високих результатів, раціональністю, здатністю діяти  в 
неповній визначеності, відповідальністю [3]. 

Було відмічено, що з віком готовність до ризику 
падає, що в більш досвідчених робітників вона нижча, ніж 
у менш досвідчених, що в жінок готовність до ризику 
реалізується за умов більш визначених очікувань, ніж у 
чоловіків . На готовність до ризику істотно впливають і 
соціальні фактори. Так, у колективі виявлено приблизно 
однакову готовність до ризику як за умов небезпеки для 
одного з його членів, так і за умов небезпеки для всього 
колективу. В умовах групи готовність до ризику 
виявляється сильніше, ніж при діях поодинці (появляється 
так званий ефект зрушення ризику Стоунера) 
[Райгородского]. 

Готовність підлітків до ризику доцільно аналізувати 
разом з тестами «Мотивація до успіху» і «Уникнення 
невдач», для цього була використана методика Т.Елерса. 

Результати дослідження мотивації до успіху 
пред’явлені в Табл.2. 

Результати діагностичного дослідження вказують, 
що лише 1 особа, що складає 4% респондентів, має низьку 
мотивацію до досягнення успіху. Цей підлітокбайдужий до 
своїх успіхів, не схильний наполегливо працювати. 10 
осіб, що становить 40% досліджуваних мають середню 
мотивацію до досягнення успіху. У діяльності вони 
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схильні обирати  завдання середньої або трохи вище 
середнього складності, тоді успіх і невдача стають 
рівноімовірними і результат стає максимально залежним 
від власних зусиль людини.[2] 

Таблиця 2 
Кількісні показники мотивації  підлітків на 

досягнення успіху та уникнення невдач (за методикою 
Т.Елерса) 

n=25 
 

Шкала 
Дуже високий 

рівень 
Високий рівень Середній 

рівень 
Низький 
рівень 

К - сть % К - сть % К - 
сть 

% К - 
сть 

% 

Досягнен
ня успіху 

 

5 20 9 36 10 40 1 4 

Уникненн
я невдач 

4 16 6 24 13 52 2 8 

 
Близькі за значенням і кількісні показники високого 

рівня мотивації на досягнення успіху – 9 осіб, що становить 
36% досліджуваних показали такі результати. Цій групі 
характерно прагнення досягти чогось конструктивного, 
позитивного. Такі люди зазвичай упевнені в собі, своїх силах, 
відповідальні, ініціативні й активні. Їх вирізняє 
наполегливість в досягненні мети, цілеспрямованість. Для них 
характерна наявність сили волі, самовладання, самоконтролю 
й відповідальності за свої дії, що неодмінно підвищує їхню 
успішність при вирішенні пізнавальних завдань. Вони 
займаються самоосвітою й самовихованням, вони можуть 
самостійно ставити перед собою довгострокові, проміжні й 
близькі цілі, знають стратегію й тактику їх досягнення. Вони 
помітно більше за інших упевнені в тому, що вміють досягати 
бажаного й досягнуть успіху в житті. В цілому цих людей 
характеризує найбільш високий рівень загальноособистісного 
розвитку [1].  
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І, нарешті, 20% (9 осіб) досліджуваних мають дуже 
високу мотивацію до досягнення успіху. Для учнів з дуже 
високим рівнем мотивації до досягнення успіху низькі оцінки 
можуть стати серйозним стимулом, якщо учень буде вважати 
їх об’єктивними. Для них оцінка може бути лише 
констатацією проміжного результату, а справжнім стимулом є 
бачення перспектив, бажання покращити свої результати. 

Кількісний та якісний аналіз дослідження мотивації на 
уникнення невдач дозволяє стверджувати, що для 52% 
досліджуваних притаманний середній рівень мотивації до 
уникнення невдач – суб’єкти шукають інформацію про 
можливість невдачі при досягненні результату. Вони беруться 
за вирішення як дуже легких завдань (коли їм гарантований 
100% успіх), так і дуже важких (коли невдача не 
сприймається як особистий неуспіх). У 16% досліджуваних 
підлітків діагностовано дуже високий рівень мотивації до 
уникнення невдач, що характеризується переважанням 
мотиву прагнення успіху; для 24% характерний високий 
рівень за цим показником – активність людини пов’язана з 
потребою уникнути зриву, осуду, покарання, невдачі. Взагалі 
в основі методики лежить ідея уникнення і ідея негативних 
очікувань. Люди, мотивовані на невдачу, зазвичай 
відрізняються підвищеною тривожністю, низькою 
упевненістю в своїх силах. Намагаються уникати 
відповідальних завдань, а при необхідності вирішення 
надвідповідальних завдань можуть впадати в стан близький 
до панічного. Принаймні, ситуативна тривожність у них в цих 
випадках стає надзвичайно високою. Все це, разом з тим, 
може поєднуватися з досить відповідальним ставленням до 
справи [5].  

У 8% досліджуваних низький рівень мотивації до 
уникнення невдач – малоініціативні, що виявляється в низькій 
успішності, слабкому прагненні до досягнення успіху. Для 
них характерні обмежувальніпереконання, тому вони 
уникають відповідальних завдань, шукають приводи для 
відмови від них. Такілюди будують плани тільки на близьку 
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перспективу й бояться церобити на довгострокову, не знаючи 
стратегії й тактики постановки цілей та їх досягнення. І хоча 
почуття обов’язку й відповідальність у них досить високі, у 
деяких присутні такі якості, як необачність і панікерство. У 
цієї групи досліджуваних слабше розвиненасила волі, 
рефлексивні й комунікативні здібності, особливе вміння 
знаходити спільнумову з людьми. Вони невпевнені в собі й у 
тому, що досягнуть успіху в житті. Серед них найбільше не 
задоволених собою. Для цього необхідні створення ситуацій 
успіху в процесі особистісно – орієнтованого навчання,  
пошук будь-яких можливостейстимулювання їх активності. 

Чим вища мотивація людини до успіху – досягнення 
мети, тим нижчий показник готовності до ризику. При цьому 
мотивація до успіху впливає і на сподівання на успіх: при 
сильній мотивації до успіху надії на успіх зазвичай більш, ніж 
при слабкій. До того ж людям, мотивованим на успіх і тим, 
що мають великі надії на нього, притаманно уникати великого 
ризику. 

Ті, хто сильно мотивований на успіхі має високу 
готовність до ризику, рідше потрапляють в незручні ситуації, 
ніж ті люди, що мають високу готовність до ризику, але 
високу мотивацію до уникнення невдач (захист). І навпаки, 
коли у людини є висока мотивація до уникнення невдач 
(захист), це є перешкодою мотиву до успіху — досягнення 
мети. 

Висновки. Емпіричне дослідження дозволяє 
констатувати, що сучасним підліткам притаманні переважно  
середній та низький рівень готовності до ризику, що 
характеризується здатністю адекватно оцінювати ситуацію та 
свої можливості, вони бережуть своє життя, в ситуації де 
треба швидко приймати рішення, користуються здоровим 
глуздом. За умови реальної загрози, вони не йдуть ні на 
виважений, ні на необачний ризик.Тодіпідлітки почувають 
себе втомленими, і нездатними подолати життєві труднощі. 
Їм притаманна покірність, що виявляється в залежності від 
інших людей, вони потребують підтримки та шукають її у 
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соціумі, схильні орієнтуватися на групові норми. Крім того, 
вони боязкі та сензитивні. 
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Анотація. У статті здійснено теоретичний аналіз 

дослідження поняття страху, причини їх прояву та 
класифікацію дитячих страхів. Представлено результати 
емпіричного дослідження прояву страхів у дітей молодшого 
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Постановка проблеми. У сучасній психологічній 

науці проблема страху є однією з найбільш актуальних. В 
останні роки фахівці засвідчують досить високе зростання 
дитячих страхів (В. Абраменкова, І. Дубровіна, та ін.).Більш 
глибоке дослідження цього феномену, допоможе знайти 
правильні підходи до його вирішення. Ми виходимо з того, 
що наявність страхів у дитячому віці в жодному разі не можна 
залишати без уваги, тому що це може зумовити порушення 
розвитку особистості в онтогенезі. 

Психологічне здоров’я дітей залежить від соціально-
економічних, екологічних, культурних, психологічних та 
багатьох інших факторів. На думку авторів (Л.І. Божович, 
А.А. Бодалев, В.С. Мухіна, Т.А. Рєпіна та інших) дитина як 
найбільш чутлива частина соціуму піддаєтьсярізноманітним 
негативним впливам. Дитині XXI століття доводиться 



101 

боротися зі страхами, які викликають сюжети фільмів жахів, 
персонажі комп’ютерних ігор, серійні вбивці, бойовики зі 
сценами насильства і вбивствами, щоденні повідомлення про 
терористичні акти в засобах масової інформації. 

Як зазначають Л. С. Виготський, О. В. Запорожець, Д. 
Б. Ельконін, Г. С. Костюк та інші, особливостями розвитку 
емоційної сфери в молодшому шкільному віці є підвищена 
чутливість, здатність глибоко й болісно переживати; емоційна 
нестійкість; розвиток вміння володіти своїми почуттями; 
поява рефлексії; готовність до афекту страху. Найбільш 
значущими для дітей молодшого шкільного віку є емоції 
страху, інтересу та радості. 

Для ефективного подолання дитячих страхів в першу 
чергу необхідно чітко визначити, чого саме боїться дитина, як 
сильно, з чим пов’язане виникнення страхів. Проблема 
страхів у дітей набуває особливої актуальності як в 
науковому, так і в практичному плані. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема страху 
розглядається в роботах таких вітчизняних та зарубіжних 
вчених, як В. М. Блейхер, С. Ю. Головін, О. І. Захаров, К. 
Ізард, М. Кляйн, І. В. Крук, Н. Д. Линде, Р. Мей, Ч. Райкрофт, 
І. Раншбург, А. Роббер, З. Фрейд, В. Франкл, А. Фром, В. Д. 
Шадріков, Е. Еріксон та інші. Як зазначають науковці (К. 
Ізард, В. І. Гарбузов, А. І. Захаров, В. В. Лебединський, О. С. 
Никольська, О. О. Прохоров та інші), страх є найбільш 
сильною та загрозливою емоцією, яка має значний вплив на 
психічний розвиток людини. Аналіз наукових джерел 
дозволив нам відзначити багатоаспектність поняття «страх», 
зокрема розуміння страху як «умовно- рефлекторного, 
емоційно загостреного відображення людиною конкретної 
загрози для життя, самопочуття та власного благополуччя» 
(О. І. Захаров), як феномена, притаманного людському 
існуванню (Р. Мейлі, А. Кемпінські та ін.), як особливого 
переживання страху дії (П. Жане). 

Серед функцій страху визначають сигнальну, 
пристосувально-адаптивну та когнітивну (за К. Ізардом, У. 
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Джеймсом, К. Холлом). Вчені також виділяють чотири рівні 
прояву страхів: соматичні ознаки, суб’єктивні прояви, 
особливості когнітивного функціонування, поведінкові 
реакції.  

Існують різні класифікації страхів, Найбільш повною 
можна вважати класифікацію страхів О. Захарова: 

1. За характером - природні, соціальні, ситуативні, 
особистісні. 

2. За ступенем реальності - реальні та вигадані. 
3. За ступенем інтенсивності - гострі та хронічні. 
Хоча страх –  це інтенсивно виражена емоція, слід 

розрізняти його звичайний, природній або віковий характер. 
Звичайний страх короткочасний, зворотній, зникає з віком, не 
чіпає глибокі цінності людини, суттєво не впливає на 
характер, поведінку та взаємовідносини з оточуючими 
людьми. Деякі форми страху мають захисне значення, так як 
дозволяють уникнути об’єкт страху.  

На патологічний страх вказують його крайні, 
драматичні форми вираження (жах, емоційний шок, 
потрясіння), довготривалість, мимовільність, тобто повна 
відсутність контролю з боку свідомості, несприятливий вплив 
на характер, міжособистісні стосунки і пристосування 
людини до навколишньої соціальної дійсності. 

Ситуативний страх з’являється в незвичайній, дуже 
небезпечній або шоковій для дорослого та дитини ситуації, 
наприклад, при нападі собаки. Часто він з’являється в 
результаті психічного зараження панікою в групі людей, 
тривожних передчуттів зі сторони членів родини, конфліктів 
та життєвих провалів. 

Особистісний страх залежить від характеру людини, 
наприклад, від підвищеної емоціональності, здатен 
проявлятися в новій обстановці або при контактах з 
незнайомими людьми.Ситуативний та особистісний страх 
часто заміщуються та доповнюють один одного. 
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Страх реальний та вигаданий, гострий та хронічний. 
Реальний та гострий страхи залежать від ситуацій, а 
вигаданий та хронічний – від особливостей особистості. 

Серед причин появи дитячих страхів науковцями 
виділяється багато показників, але основними виступають 
особливості сімейного виховання, стиль взаємостосунків в 
сім’ї, соціальні умови розвитку дитини (за Л. С. Акопян, В. К. 
Вілюнас, В. І. Гарбузовим, О. І. Захаровим, О. А. 
Карабановою, В. М. Мініярова, М. В. Осоріною, Д. Б. 
Ельконіним, Г. Еберлейном). Ураховуючи особливості 
розвитку емоційної сфери в молодшому шкільному віці (за Л. 
С. Виготським, О. В. Запорожцем, Д. Б. Ельконіним, Г. С. 
Костюком, П. М. Якобсоном) і те, що однією зі значущих 
емоцій є страх, ми вважаємо актуальним вивчення 
особливостей прояву страхів у дітей молодшого шкільного 
віку. 

У емпіричного дослідженні взяли участь  22 дітей 
віком 7-10 років, які є учнями Сваринівської середньої 
загальноосвітньої школи Володимирецького району 
Рівненської області.  45% усієї вибірки склали хлопці, 55% - 
дівчата. 

Для емпіричного дослідження були використані 
методики: Р. Теммл, М. Дорки і В. Амен «Вибери потрібне 
обличчя» та методика виявлення дитячих страхів О.І. 
Захарова і М.А. Панфілової «Страхи в будиночках». 

Дані отримані за допомогою методики виявлення 
дитячих страхів О.І.Захарова і М.А.Панфілової «Страхи в 
будиночках», показують, що у дітей молодшого шкільного 
віку наявні наступні страхи (наведені у таблиці 1): 
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Таблиця 1 
Результати дослідження за методикою виявлення 

дитячих страхів О.І.Захарова і М.А.Панфілової «Страхи в 
будиночках» (у %) 

Виражені страхи У дівчаток У хлопчиків 
2 клас 
(n=12) 

4 клас 
(n=10) 

2 клас 
(n=12) 

4 клас 
(n=10) 

Страх темряви 20 57 43 0 
Страхи казкових 
персонажів 

100 0 86 0 

Боязнь крові 60 57 71 0 
Страх перед стихією 100 100 100 67 
Боязнь лікарів 40 43 57 0 
Боязнь транспорту 0 43 29 0 
Боязнь тварин 80 86 100 67 

 
З даної таблиці ми можемо бачити, що страхи яким 

найбільше піддаються діти молодшого шкільного віку суттєво 
відрізняються за віковими і гендерними характеристиками. 
Так найпоширенішими страхами серед учнів 2 класу, як у 
дівчаток так і у хлопчиків, є страхи казкових персонажів в той 
час, як у учнів 4 класу цей страх повністю відсутній. Це може 
бути пояснено тим, що діти 4 класу уже розуміють, що 
казкові персонажі це всього лише вигадки, тоді як 
другокласники  ще вірять що казкові персонажі реальні і вони 
можуть реально їм зашкодити. Також ми побачити що страхи 
перед стихією однаково яскраво виражені у всіх 
досліджуваних, це пояснено тим що діти уже чітко 
усвідомлюють, що стихійні лиха несуть реальну загрозу для 
їхнього життя та життя їх близьких. 

Проаналізувавши результати, отримані за допомогою 
методики Р. Теммл, М. Дорки і В. Амен «Вибери потрібне 
обличчя», ми визначили рівень тривожності досліджуваних. 
Результати дослідження наведені нижче на рисунках 1 і 2 та в 
таблиці 2. 
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Рис.1. «Індекс тривожності учнів 2 класу» 
 
 
 

 
Рис.2. Індекс тривожності учнів 4 класу. 
 
За індексом тривожності (ІТ) діти віком від 7 років до 
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1. Високий рівень тривожності. ІТ за величиною 
більше 50%. 

2. Середній рівень тривожності. ІТ знаходиться в 
межах від 20% до 50%. 

3. Низький рівень тривожності. ІТ розташовується в 
інтервалі від 0% до 20%. 

Таблиця 2 
Рівень тривожності досліджуваних за методикою Р. 

Теммл, М. Дорки і В. Амен «Вибери потрібне обличчя» 
Рівень 

тривожності 
2 клас 4 клас 

Високий 4 33% 9 90% 
Середній 8 67% 1 10% 
Низький 0 0% 0 0% 

 
З 12 дітей 2 класу високий рівень тривожності 

виявлений у 33% дітей; середній рівень тривожності 
виявлений у 67% дітей. 

З 10 дітей 4 класу високий рівень  тривожності 
виявлений у 90% дітей; середній рівень тривожності 
виявлений у 10% дітей.  

Такі результати можуть бути пояснені тим, що багато 
досліджуваних з багатодітних сімей, а також з неповних 
сімей. Діти не відчувають достатньої кількості любові і 
турботи, а також діти які живуть в багатодітних сім’ях часто 
відповідають за провини молодших братів і сестер. 

Таким чином результати дослідження дозволяють 
зробити наступні висновки: страхи яким піддаються діти 
молодшого шкільного віку дуже різноманітні і численні. 
Страхи відрізняються за віковими та гендерними 
характеристиками, так ми можемо побачити, що 
найпоширенішими страхами серед учнів 2 класу, як у 
дівчаток так і у хлопчиків, є страхи казкових персонажів в той 
час, як у учнів 4 класу цей страх повністю відсутній. 
Дослідження страхів у дітей молодшого шкільного віку 
незважаючи на достатню вивченість не втрачає своєї 
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актуальності.  Перспективу дослідження ми вбачаєм в 
розробці та апробації програми подолання дитячих страхів. 
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психотерапії сім’ї як особливого виду психологічної 
допомоги подружнім парам; виділено етапи сімейної терапії 
та описано особливості діагностики сімейних стосунків. 

Ключові слова: шлюб, сім’я, сімейні стосунки, 
психотерапія сім’ї. 



108 

Постановка проблеми. У системній сімейній 
психотерапії сім’я розглядається як цілісна система, що 
прагне до збереження та еволюції сформованих зв’язків. На 
всьому протязі свого існування родини проходять через 
закономірні кризи розвитку (вступ у шлюб, відділення від 
батьківських родин, вагітність, народження дитини, вступ 
дитини в дошкільні/шкільні установи, закінчення школи і 
вибір свого життєвого шляху, розрив з батьками, вихід 
батьків на пенсію і т.д.) Саме на цих відрізках свого існування 
родини виявляються нездатними розв’язувати нові проблеми 
звичними способами, тому виникає необхідність 
ускладнювати свої пристосувальні реакції. 

Сімейною психотерапією називається особливий вид 
психотерапії, спрямований на корекцію міжособистісних 
взаємин та має за мету усунення емоційних розладів у родині, 
найбільш виражених у одного з членів родини. 

У ході сімейної терапії, тривалість якої може 
коливатися від декількох тижнів до навіть декількох років, 
виділяють ряд етапів. Її тривалість обумовлюється вагою 
психічних розладів у «носія симптому», виразністю 
міжособистісних конфліктів у родині, мотивацією членів 
родини до досягнення терапевтичних змін. Спочатку сімейна 
терапія проводиться з частотою 1-2 сеансів на тиждень, а 
потім зустрічі відбуваються 1 раз у 2 тижні, а далі – 1 раз у 3 
тижні [12]. 

Часто в сімейній терапії виділяють 4 етапи 
(Ейдеміллер, Юстицкіс): 

1) сімейний діагноз, діагностичний етап; 
2) ліквідація сімейного конфлікту; 
3) реконструктивний; 
4) підтримуючий. 
Під сімейним діагнозом розуміється типізація 

порушених сімейних взаємин з урахуванням індивідуально-
особистісних властивостей членів родини. Діагностика 
сімейних стосунків здійснюється у процесі приєднання до 
сімейної групи психотерапевта, що висуває і перевіряє 
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проблемні діагностичні гіпотези. Особливість процедури 
сімейної діагностики полягає в тому, що вона супроводжує 
сімейну терапію на всіх етапах і визначає вибір 
психотерапевтичних технік. Її інша особливість полягає в 
необхідності співвіднесення отриманої від одних членів 
родини інформації про те, що відбувається, з інформацією від 
інших членів родини і власного враження психотерапевта, що 
склалося на підставі розпиту і спостереження за поведінкою 
учасників процесу психотерапії. 

На другому етапі в ході однобічних зустрічей 
психотерапевта з клієнтом і членами його родини 
відбувається виявлення і прояснення джерел сімейного 
конфлікту і ліквідація його за допомогою емоційного 
реагування кожного члена родини, який втягнутий в 
конфлікт, у результаті встановлення адекватного контакту з 
психотерапевтом. Психотерапевт допомагає учасникам 
конфлікту навчитися говорити мовою, яка зрозуміла усім. 
Крім того, він бере на себе роль посередника і передає в 
погодженому обсязі інформацію про конфлікт від одного 
члена родини до іншого. Невербальний компонент цієї 
інформації може бути переданий психотерапевтом на сеансі 
сімейної психотерапії, для чого використовується прийом 
«робот-маніпулятор», коли психотерапевт переводить 
суперечливе повідомлення учасника сеансу на мову жестів, 
враховуючи виразність жесту з чутливістю і толерантністю 
учасників.  

Отже, на цьому етапі сімейної терапії ведучими 
психотерапевтичними методами є: недирективна 
психотерапія, націлена на вербалізацію неусвідомлюваних 
відносин особистості, а також спеціально розроблені методи 
впливу членів родини один на одного [34]. 

На етапі реконструкції сімейних стосунків 
здійснюється групове обговорення актуальних сімейних 
проблем або в окремо узятій родині, або в рівнобіжних групах 
клієнтів з подібними проблемами і їхніх родичів. У цих же 
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групах проводиться рольовий поведінковий тренінг і 
навчання правилам конструктивної суперечки. 

Підтримуючий етап сімейної терапії складається в 
закріпленні набутих на попередніх етапах навичок 
емфатичного спілкування і розширеного діапазону рольової 
поведінки в природних сімейних умовах. Також проводяться 
консультування і корекція придбаних навичок спілкування 
стосовно реального життя. 

Виділення етапів дозволяє структурувати процес 
сімейної терапії, обґрунтовує послідовність застосування 
різних психотерапевтичних методів у залежності від цілей і 
обсягу діагностичних відомостей. Прийоми, що найбільше 
часто застосовуються в сімейній психотерапії: 

1) ефективне використання мовчання; 
2) уміння слухати; 
3) навчання за допомогою питань; 
4) повторення; 
5) пудсумовування, резюмування; 
6) Уточнення (прояснення) і відображення афекту; 
7) Конфронтація, тобто пред’явлення подружній парі 

неусвідомлюваних чи амбівалентних установок, чи відносин 
стереотипів поводження з метою їхнього усвідомлення і 
пророблення; 

8) Програвання ролей; 
9) створення «живих скульптур»; 
10) аналіз відеозапису. 
Сімейна психотерапія базується на наступних 

основних принципах: 
- Циркулярність. Зазвичай,  при розгляді проблем 

люди користуються лінійною логікою, але все в 
родині відбувається згідно циркулярної логіки. 
Навчитися бачити кругову причинність подій 
непросто, але як тільки психотерапевт навчається це 
робити, його завдання по вибору способів впливу 
значно спрощується. 
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- Нейтральність. Для ефективного впливу 
психотерапевт повинен займати нейтральну позицію 
і однаково співчувати всім членам сім’ї, давати 
можливість кожному бути зрозумілим і почутим. 

- Гіпотетичність. Мета спілкування фахівця з 
родиною - перевірка його гіпотези про сенс 
сімейних проблем. Згідно з гіпотезою і будується 
стратегія спілкування психотерапевта. 

Мара Сельвіні-Палаццолі ввела такий принцип роботи, 
коли бригада терапевтів різної статі працюють з родиною, а 
інші спостерігають за їх роботою, знаходячись за 
односторонньо-прозорим дзеркалом. Обов’язковим 
принципом психотерапії - є участь на всіх сесіях усіх членів 
родини, що живуть під одним дахом. Частота зустрічей 1 раз 
на місяць, усього до 10 сесій. Її метод був короткий і 
раптовий, вона використовувала метод парадоксальних 
розпоряджень, прагнула викликати зміни в родині раптовим 
вирішальним рухом. Парадоксальне завдання розроблялося 
дуже ретельно й залучало всіх членів родини в серію дій, що 
суперечать сформованим у родині ригідним правилам і міфам 
[39]. 

Системна сімейна психотерапія є одним з напрямків 
сімейної психотерапії, що базується теоретично на 
системному підході, основним постулатом якого є 
неможливість звести ціле до суми частин. Системний підхід 
розширено підходить до поняття сімейної психотерапії і 
припускає можливість роботи з окремою людиною; 
психотерапевт при цьому мислить у категоріях цілісної 
сімейної структури. 

Відповідно до теорії систем, якщо один елемент 
системи змінюється, виникає реакція, яка призводить до зміни 
всієї системи. Боуен розглядає сім’ю як мультигенерацію, де 
зв’язки між поколіннями відіграють певну роль у сімейному 
функціонуванні. Генограма, структурна система зв’язків між 
поколіннями, складена терапевтом, дає можливість зрозуміти 
і оцінити поведінку окремих елементів системи (подружжя, 
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діти, родичі, батьки) в контексті проблем конкретного 
випадку і в контексті всієї системи родинних зв’язків. Роль 
терапевта полягає в тому, щоб допомогти кожному 
розібратися, які функції він виконує в системі сімейних 
відносин. 

Позиція психотерапевта у цьому напрямку базується 
на необхідності стати частиною системи, тобто 
«приєднатися» до сім`ї, зберігаючи при цьому позицію 
нейтральності до ідей, правил та законів, що існують у сім`ї 
як у цілому так і у її окремих членів. «Терапевт приходить як 
необізнаний партнер по комунікації, що подібно до чужинця 
розпитує про дорогу в системі». Клієнт, в свою чергу, 
сприймається як компетентна особа, навіть експерт [52]. 
Таким чином, системна сімейна терапія сьогодні є 
ефективним засобом впливу у процесі сімейного 
консультування, роботи з подружніми парами, сімейними 
конфліктами. Вона має не лише корекційний ефект, але й 
профілактичну дію. 
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Набока І.О. 

магістрантка кафедри психології  
та педагогіки дошкільної освіти 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ 
імені Григорія Сковороди» 

 
Категорійно-поняттєвий апарат потребнісно-мотиваційної  

сфери особистості 
 
Анотація.У статті на основі аналізу наукових джерел 

розглянуто категорійно-поняттєвий апарат потребнісно - 
мотиваційної сфери особистості. Зокрема висвітлено сутність 
понять «мотив», «мотивація», «потреба» з точки зору 
вітчизняних та зарубіжних вчених. Також проаналізовано 
різні підходи до класифікації потреб. 

Ключові слова. Потребнісно – мотиваційна сфера, 
мотив, мотивація, потреби. 

 
Актуальність дослідження. Проблема вивчення 

мотиваційно-потребнісної сфери особистості досить 
актуальна в наш час. Переоцінка значимості багатьох 
ціннісних орієнтирів, переосмислення свого місця у 
суспільстві, прийняття на себе відповідальності за результати 
життєдіяльності криються у мотивах особистості та її 
потребах, і вимагають не лише пізнання, але й управління їх 
формуванням. Саме знання сукупності причин 
психологічного характеру, що пояснюють поведінку людини, 
її початок, спрямованість та активність дає можливість 
визначити, чому людина обирає ту чи іншу тактику поведінки 
при вирішенні певної проблеми, чому вона діє, спираючись, 
головним чином на вигоду, або, навпаки, на моральні 
цінності.  

При порушенні функціонування мотиваційної сфери 
виникають перешкоди у позитивному особистісному розвитку 
людини, проявом чого є нездатність особистості 
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інтегруватися у нову соціокультурну ситуацію, відбувається 
психологічна деформація особистості в стосунках із 
оточуючими та собою, відхилення у поведінці та ін. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз досліджень, 
присвячених вивченню потребнісно-мотиваційної сфери 
особистості (П. Анохін, О. Асмолов, К. Бюллер, В. Вілюнас, 
Ж. Годфруа, Е. Десі, І. Джидарьян, Х. Долл, Е. Ільїн, 
Т. Кудріна, М. Магомед-Емінов, А. Маслоу, В. Мерлін, 
Г. Олпорт, Р. Райан, К. Роджерс, Е. Торндайк, Х. Хекхаузен, 
Л. Шиповська, Е. Шпрангер та ін.), показав, що залежно від 
визначення мотиваційної сфери особистості науковці 
досліджували: ієрархію мотивів на основі їх усвідомлення і 
узагальнення у поведінці та діяльності (Л. Божович та ін.), 
розвиток мотивації в онтогенезі (В. Асеєв, Л. Божович, 
Е. Ільїн, А. Леонтьєв та ін.), типологію і структуру мотивів 
(А. Маркова, В. Мерлін та ін.), психологічні механізми 
мотивації (В. Леонтьєв та ін.), мотивацію активності 
особистості (В. Петровський та ін.), вид психічної регуляції 
життєдіяльності, внутрішню, активну самостійність, 
відношення людини до дійсності (В. Асеєв та ін.), 
усвідомлення об’єктивних закономірностей, розуміння 
значення смислу для себе (А. Леонтьєв та ін.), мотивацію 
(систему мотивів) у її певній побудові, ієрархії (В. Ковальов 
та ін.).  

Вперше ж слово «мотивація» вжив А. Шопенгауер у 
статті «Чотири принципи достатньої причини», після чого 
термін увійшов до психологічного ужитку для пояснення 
причин поведінки людини і тварин [13]. 

Серед усіх понять, які використовуються у психології 
для пояснення спонукальних моментів у поведінці людини, 
основними є поняття мотивації, потреби та мотиву. Однак 
серед психологів й досі немає одностайної думки з приводу 
змісту понять.  

Термін «мотивація»є ширшим поняттям, ніж термін 
«мотив». Поняття»мотивація» використовується в сучасній 
психології урізних розуміннях: як сукупність чинників, що 
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підтримують і направляють, тобто що визначають поведінку, і 
як сукупність мотивів, і як спонукання, що викликає 
активність організму. На думку В. Асеєва, зміст видів 
діяльності, характерних для конкретної людини, визначає 
мотиваційна система [1]. Обидва поняття – «мотивація»та 
«мотив» – пов’язані з категоріями потреби і спонукання до 
дії. 

Згідно схеми В. Шадрікова [12], мотивація обумовлена 
потребами та цілями особи, рівнем претензій та ідеалами, 
вимогами діяльності та світоглядом, переконаннями та і 
напрямками особи тощо. З врахуванням цих факторів 
відбувається прийняття рішення, формуються наміри.  

Другий напрямок розглядає мотивацію не як статичне, 
а як динамічне утворення. Тобто мотивація виступає як засіб 
чи механізм реалізації вже наявних мотивів.  

Наприклад, В. Іванніков вважає, що процес мотивації 
розпочинається з актуалізації мотиву [6]. Така трактова 
мотивації обумовлена тим, що мотив розуміється як предмет 
задоволення потреби, мотив наділений людині, як би вже 
готовий, його не треба формувати, а треба просто 
актуалізувати. Проте при такому підході залишається не 
зрозумілим, по-перше, що все-таки  передує спонуканню – 
випадок чи мотив, а, по-друге, яким чином проявляється 
мотив, коли він проявляється раніше, ніж мотивація. 

Неоднозначне відношення між мотивацією і мотивом 
спостерігається і в роботах І. Джидарян [3]. Автор пише, що 
на відміну від мотивації, мотив має більш вузьке значення. В 
ньому зафіксовано психологічний зміст, а саме той 
внутрішній фон, на якому розгортається процес мотивації 
поведінки в цілому. Саме мотив енергізує і направляє дії 
людини на кожен момент часу. 

В. Леонтьєв [10] виділяє два типа мотивації: первину, 
яка проявляється в формі мотиву. Автор вважає, що мотив як 
форма мотивації проявляється тільки на рівні особи і 
забезпечує особисте обґрунтування рішення діяти в 
визначеному напрямку для досягнення визначених цілей, і з 
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цим не можна не погодитись.  
У західній психологічній літературі широко 

обговорюється питання про два види мотивації і їх 
розпізнавальні ознаки: екстенсивна (обумовлена зовнішніми 
вимогами й обставинами) та інтенсивна (внутрішньо 
пов’язана з особистими диспозиціями: потребами, 
настановами, інтересами, потягом, бажаннями), при якій дії і 
рішення здійснюються «по добрій волі» суб’єкта.  

В. Асеєв вважає, що важливою особливістю мотивації 
людини являється двомодальна позитивно – негативна її 
будова. Автор під мотивацією розуміє спонукання [1]. 

О. Маурер висловив свою концепцію мотивації, 
побудовану на вигаданих позитивних і негативних емоціях 
[15]. Він пояснював будь-яку поведінку, з однієї сторони, 
індукцією потягу – коли поведінка має карні наслідки, а з 
іншої сторони, редукцією потягу – коли поведінка має 
заохочувальні наслідки. 

Проти двомодальної мотивації виступає В. Ковальов 
[7], розглядаючи мотив як трансформування і збагачення 
стимулами потреби, тобто під мотивом він розуміє потребу. 
Якщо стимул не перетворився в мотив, то це означає, що він 
або «не зрозумілий», або «не прийнятий». На думку 
дослідника, виникнення мотиву можна описати у такий 
спосіб: виникнення потреби – її усвідомлення – «зустріч» 
потреби з стимулом – трансформування потреби у мотив і 
його усвідомлення.  

А. Зерниченко і Н. Гончаров виділяють в мотивації три 
стадії: формування мотиву, досягнення об’єкта потреби і 
задоволення потреби [5]. 

В. Дружинін визначає «мотивацію – як сукупність 
психічних процесів, які надають поведінці енергетичний 
імпульс та загальну спрямованість» [4].  

Отже, мотивацію можна визначити як сукупність 
причин психологічного характеру, що пояснюють поведінку 
людини, її початок, спрямованість та активність.  

На відміну від мотивації, поняття «мотив» (від лат. 
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movere - рухати, штовхати, фр. motif – спонука) означає 
спонуку до діяльності, спонукальну причину дій та вчинків 
[8]. Отже, мотив: це стан збудження, який спонукає організм 
до дії; раціоналізація, підтвердження або виправдання, яке 
людина представляє як причину своєї поведінки; загальна 
глобальна установка, як, наприклад, у фразі: «Його дії 
відображають альтруїстичні мотиви». 

Мотив також можна визначити як поняття, яке в 
узагальненому вигляді представляє безліч диспозицій. З усіх 
можливих диспозицій найбільш важливим є поняття потреби. 
Нею називають стан потреби людини в певних умовах, яких 
їм бракує для нормального існування та розвитку. Потреби 
поділяються на дві основні, протилежні за своїм 
призначенням, групи – психічні (духовні) та фізіологічні 
(біологічно обумовлені) [8, c. 8]. 

Не слід ототожнювати мотивацію та потреби, оскільки 
потреба не завжди перетворюється в мотиваційне збудження, 
в той самий час як без належного мотиваційного збудження 
неможливе задоволення потреби. Можна сказати, що потреба 
визначає, що потрібно організму, а мотивація мобілізує 
організм на отримання необхідного. 

Існує багато класифікацій потреб людини. 
Найпопулярнішою серед пересічних громадян є теорія 
мотивації А. Маслоу [9], яку відомий американський 
психолог, засновник гуманістичної психології, у 1954 році 
представив у роботі «Мотивація і особистість». Свою теорію 
він пов’язав із ієрархією потребі виділив п’ять рівнів потреб, 
які вважав універсальними для будь-якої людини: 
фізіологічні, потреба у безпеці, соціальні (у приналежності і 
любові), у повазі (визнання, авторитет, досягнення успіхів), у 
само актуалізації (реалізація своїх цілей, здібностей, розвиток 
власної особистості). А. Маслоу вважав, що потреби вищих 
рівнів можуть бути задоволені тільки тоді, коли задоволені 
потреби нижчих рівнів, хоча інколи один із рівнів стає людині 
більш важливим (наприклад, потреба у визнанні важливіша, 
ніж потреба у любові).  



119 

Е. Дісі та Р. Район виділяють три базові психологічні 
потреби [16]: само детермінація або автономія (універсальна 
потреба відчувати себе діячем, ініціатором, причиною 
власного життя і діяти в гармонії зі своїм інтегрованим Я); 
компетентність (прагнення бути ефективним, справлятися з 
завданнями оптимального рівня складності, відгукуючись 
виклики, які пред’являються середовищем, що оточує 
індивіда); близькі стосунки з іншими людьми (означає 
бажання мати надійний зв’язок зі значимими людьми і бути 
зрозумілим і прийнятим ними, ця потреба є умовою для 
становлення та функціонування першої потреби). 

Е. Фромма виділяє наступні види потреб [11]: потреба 
в прихильності (може бути конструктивною або 
деструктивною; задовольнятися через підпорядкування або 
домінування); потреба в трансценденції (людина, стикаючись 
з протиріччями життя, долає свою пасивність і трансформує 
енергію творчості в творіння або руйнування); потреба в 
укоріненні (потреба виведена Е. Фроммом з традицій 
первісного суспільства матріархального і патріархального); 
потреба в самовизначенні (іноді її можна називати «потребою 
в персоналізації») потреба в орієнтації (визначення сенсу 
власного життя)  

Другою після потреби за своїм мотиваційним значеням 
є поняття – мета. Метою називають той безпосередньо 
усвідомлюваний результат, на який в даний момент 
спрямована дія, пов’язане з діяльністю, що задовольняє 
актуалізовану потребу.  

Розглянуті мотиваційні утворення: диспозиції 
(мотиви), потреби і цілі - є основними складовими 
мотиваційної сфери людини. Цікавим є питання, яким чином 
потреба переростає в мотивацію. У випадку деяких 
біологічних потреб, таких, як голод, спрага, цей механізм 
пов’язанийзпоняттям гомеостазу. Якщо баланс порушується і, 
наприклад, стає менше кисню або падає рівень глюкози в 
крові, організм може деякий час компенсувати це за рахунок 
внутрішніх ресурсів. Але по мірі їх виснаження здійснюється 
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поступовий зріст потреби, після досягнення граничного 
значення потреба призводить до появи мотиваційного 
збудження, після чого потреба має бути задоволена вже за 
рахунок зовнішніх ресурсів.  

Щодо іншіх потреб механізм не такий явний, але також 
принцип граничного значення діє, після чого людина не може 
ігнорувати зростаючу потребу. 

Мотиваційну сферу людини з точки зору її 
розвиненості можна оцінювати за такими параметрами: 
широта, гнучкість таієрархізованість [2].  

Під широтою мотиваційної сфери розуміється якісну 
різноманітність мотиваційних факторів – диспозицій 
(мотивів), потреб, цілей, представлених на кожному з рівнів. 
Чим більше у людини різноманітних мотивів, потреб і цілей, 
тим більш розвиненою є мотиваційна сфера.  

Висновки. Аналіз наукових джерел свідчить, що під 
мотиваційною сферою особистості розуміють психологічне 
утворення, яке має складну структуру мотивів, що 
ієрархізовані динамікою самої особистості, спрямованої на 
задоволення потреби у самовизначенні, самоосвіті та 
самовдосконаленні. 

Система мотиваційної сфери особистості містить 
психологічні фактори, що характеризують різноманіття 
потреб: фактор спілкування, аналітичний, емоційно-вольовий 
фактор і фактор самосвідомості; системо утворюючі фактори, 
що виражають спрямовану активність, відношення та високу 
потребу в знаннях, самореалізації та рефлексії. 

Психологічні умови та засоби впливу на мотиваційну 
сферу особистості як інтегративне динамічне утворення, 
формуються під впливом зовнішніх і внутрішніх 
психологічних детермінант, усвідомлення і регуляції своєї 
поведінки та діяльності, а також в динаміці від значимих, 
вузько особистісних мотивів до складних, соціальних. 

Потребнісно-мотиваційна спрямованість людини 
займає одне з першочергових місць у системі стимулювання 
особистості до діяльності. Вона спонукає до самостійності, 
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нових пошуків, до креативних рішень, при цьому є важливим 
рушієм самовизначення будь-якої особистості впливає на 
ефективність формування цього процесу. 
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Причини виникнення конфліктів в молодих сім’ях 

 
Анотація статті: У статті проаналізовано найбільш 

поширені причини виникнення сімейних конфліктів та 
розбіжностей між молодим подружжям. Визначено частоту 
виникнення неузгодженості шлюбних партнерів з приводу 
сімейних цінностей та рольова адекватність подружжя за 
категоріями сімейних цінностей. 

Ключові слова: сім’я,сімейний конфлікт, сімейні 
цінності, рольова адекватність. 
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Актуальність дослідження. Сім’я являється 
фундаментальним інститутом суспільства і держави, 
посередником між особистістю і соціумом, транслятором 
фундаментальних цінностей від покоління до покоління. Для 
кожної людини сім’я означає початок соціалізації, є опорою і 
моральною регламентацією поведінки в різних сферах 
життєдіяльності, дає духовну силу і визначає можливості та 
перспективи.У нових соціально-економічних умовах молодим 
сім’ям все складніше долати труднощі, конструктивно 
виникаючі проблеми. Дані процеси свідчать про зміни 
усталених форм сімейного життя - що заслуговує серйозного 
осмислення на теоретичному і емпіричному рівні. Сімейно-
шлюбні відносини є базовою одиницею всієї соціальної 
системи і потребують пильної уваги і підтримки з боку, як 
суспільства, так і дослідників, що також обумовлює 
актуальність вивчення проблематики молодої сім’ї. 

Виклад основного матеріалу. У вітчизняній 
літературі проблемамививчення молодих сімейдосліджували: 
Ю.Е Альошина., В.Н.Дружинін, С.В.Ковальов, А.С. Кочарян, 
Г.А.Кочарян, А.С. Співаковский, Н.Пезешкіана таін. 
Значимість в сім’ї системи ціннісних орієнтацій особистості 
розроблялася в дослідженнях Н.Л. Марковської, А.Н. 
Єлізарова, Н.В. Семенової, М. Дуенді, А.А. Акчурін, М.Н. 
Красновой і ін. Смейні цінності в сфері споріднення вивчали 
Т.А. Гурко, Ю.А. Гаспарян, М.Г. Панкратова, І.С. Кон, Л.Г. 
Сологуб, В. Л. Раміх і ін.; в сфері батьківства - В.В. Бойко, 
Т.А. Гурко, І.Г. Івченко, А.І. Антонов, В.М. Медков, О.Г. 
Ісупова, Г.Г. Філіппова, Н.Л. Пушкарьова та ін.; в сфері 
шлюбно-сімейних ролей - О.М. Здравомислова, М.Ю. 
Арутюнян, І.В. Бестужев-Лада, З.А. Янкова, Л.Ю. Бондаренко 
та ін.; в сфері шлюбу - І.С. Голод, В.Т. Лісовський, Т.Г. 
Поспєлова, М.С. Мацковская, І.С. Кон, Е.А. Риболовля та ін. 

Численні дослідження з проблеми сімейних конфліктів 
не вичерпують всіх аспектів прояву психотравмуючої 
обстановки як для кожного члена сім’ї (подружжя, дітей, 
батьків), так й особистості в цілому. Відповідно до 
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методологічного принципу системності, сімейні взаємини є 
структурованою цілісністю, елементи якої взаємопов’язані та 
взаємообумовлені[3, с. 56]. 

Найбільш вразливими до виникнення конфліктів є 
молода сім’я.До основних причин виникнення конфліктів у 
молодих сім’ях відносять функціонально-рольова сферу, 
потребнісно-мотиваційну сферу та зону домагань-очікувань 
[2, с. 102]. 

С. Ковальов, у своїх дослідженнях виокремив 
невідповідність реальних та ідеальних уявлень про свого 
партнера, як одну з основних причин виникнення сімейних 
конфліктів. 

Ю. Альошина та І. Борисов наголошують на 
невідповідності «статево-рольової диференціації», що є 
комплексним показником, реального розподілу ролей у сім’ї 
та ставлення до нього кожного з подружжя.[4, с. 53]. 

Також важливе значення у виникненні конфлікту 
відіграють очікування, які сформувалися у партнерів до 
моменту вступу в шлюб. Для молодого подружжя 
характерним єзавищені очікування один до одного, що 
призводить до конфлікту при розбіжності цих очікувань з 
дійсністю [1, с. 13]. 

Проведений нами аналіз психологічної літератури 
показав, що найбільш поширеними причинами сімейних 
конфліктів є неузгодженість у подружжі сімейних ролей та 
обов’язків [6, с. 30].В основі таких рольових конфліктів 
лежать, перш за все, відмінності в уявленнях подружжя про 
сімейні ролі як про систему функцій і обов’язків, що 
забезпечують повсякденне життя подружжя і тісно пов’язані 
між собою. Як правило, рольові розбіжності базуються на 
відмінностях у поглядах і уявленнях подружжя про цінності 
сімейного життя. 

Уявлення подружжя про значущість у сімейному житті 
сексуальних стосунків, особистісної ідентифікації з 
партнером, батьківських обов’язків, професійних інтересів 
кожного з подружжя, реалізації господарсько-побутових 
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функцій кожним з подружжя, моральної та емоційної 
підтримки, зовнішньої привабливості партнерів. Ці 
показники, відображаючи основні функці їсім’ї, складають 
шкалу сімейних цінностей. [5, с. 81]. 

За результатами проведеного емпіричного дослідження 
на визначення узгодженостісімейних цінностей і 
рольовихустановоквподружній парі (за методикою О. 
Волкова), ми отримали наступні результати. 

Всі подружні пари з вибірки мають значну 
неузгодженість сімейних цінностей щонайменше в одній зі 
сфер взаємин. Так, у 13% досліджуваних пар неузгодженість 
прослідковується в 3 сферах подружньої взаємодії, у 47% – в 
2 сферах та в 40% – в 1 сфері взаємодії. Неузгодженість є 
однією з причин рольової невідповідності в подружній парі. 
Неузгодженість очікувань і домагань шлюбних партнерів є 
конфліктогенним чинником, що дестабілізує міжособистісні 
відносини в родині. 

Діаграма на Рис. 1 ілюструє частоту виникнення 
значної неузгодженості шлюбних партнерів з приводу вище 
зазначених сімейних цінностей. 

 
 
Рис. 1.Частота виникнення неузгодженості шлюбних 

партнерів з приводу сімейних цінностей 
 

В інтимно-сексуальній сфері не виникає значної 
неузгодженості в жодної з пар. З приводу ідентифікації з 
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партнером значна неузгодженість виникає лише у 6,6% 
досліджуваних (частота рівна 3,8%), з приводу господарсько-
побутових функцій – 66% (частота рівна 38,5 %), з приводу 
установки щодо батьківських обов’язків – у 19,8% (частота 
рівна 11,5 %), з приводу соціальної активності партнерів, 
емоційно-психотерапевтичної функції шлюбу та зовнішньої 
привабливості партнера – у 24% (частота рівна 15,4%). 

Отже, найбільші розбіжності виникають між партнерами 
у сфері розподілу обов’язків по веденню домашнього 
господарства. Така ситуація є досить поширеною, оскільки 
жінки мають суміщати роботу та ведення домашнього 
господарства та прагнуть отримувати посильну допомогу від 
чоловіків. А чоловіки, в свою чергу, часто вважають, що ця 
сфера має бути повністю у підпорядкуванні дружини. Це й 
спричинює неузгодженість в установках. Крім того, у 
досліджуваних молодих сім’ях і розподіл домашніх 
обов’язків, і, взагалі, адаптація партнерів може бути 
незавершеною. Тому господарсько-побутова функція сім’ї є 
найбільш конфліктогенним чинником. 

Ступінь рольової адекватності подружжя показує 
наскільки орієнтація одного члена подружжя на особисте 
виконання певної функції в сім’ї відповідає установкам 
іншого члена подружжя на активну роль шлюбного партнера 
в сім’ї. Показники рольової адекватності членів подружжя 
наведені у Рис. 2.  

 

 
Рис.2.Рольова адекватність подружжя за категоріями 

сімейних цінностей 
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Як бачимо, по вибірці значення рольової адекватності 
шлюбних партнерів з приводу реалізації господарсько-
побутових функцій складає 63 одиниці, так само як і з 
приводу батьківсько-виховних функцій. Значення рольової 
адекватності опитуваних щодо соціальної активності партнерів - 
48 одиниць, емоційно-психотерапевтичної функції шлюбу – 51 
одиниця та зовнішньої привабливості партнера – 54 одиниці. 
Оскільки чим менше значення показника, тим більшою є 
рольова адекватність партнера, можна сказати, що найбільше 
рольові установки чоловіка та дружини на особисте 
виконання певної функції в сім’ї відповідають установкам 
іншого члена подружжя на активну роль шлюбного партнера 
у сферах соціальної активності членів подружжя, а найменше 
– щодо господарсько-побутових та батьківсько-виховних 
функцій.  

Висновки. Неспівпадання рольових очікувань та 
домагань партнерів, взаємне невдоволення, пов’язанез 
розподілом подружніх ролей і обов’язків, а також 
розбіжностями в поглядах на сімейне життя і міжособистісні 
відносини є основними чинниками сімейних конфліктів.  

За результатами дослідження з’ясовано, що найбільші 
розбіжності виникають між партнерами у сфері розподілу 
обов’язків по веденню домашнього господарства та з приводу 
розподілу господарсько-побутових функцій. Установки щодо 
батьківських обов’язків, зовнішньої привабливості партнера 
та емоційно-психотерапевтичні установки викликають 
неузгодженість партнерів рідше. З приводу ідентифікації з 
партнером значна неузгодженість спостерігається лише в 
одній парі. А в інтимно-сексуальній сфері в жодної з пар не 
виникає значної неузгодженості.  
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Актуальність теми. Самоменеджмент є важливою 
психологічною умовою успішної самореалізації студентської 
молоді. Оволодівши навиками самоорганізації відкриває 
перед молоддю нові можливості свідомо управляти 
динамікою свого життя та активізує адаптаційні вміння 
долати життєві труднощі. Зростання невизначеності, 
напруженість у різних сферах професійної діяльності, 
збільшення стресогенних факторів вимагають від 
потенційних фахівців здатності до високої самоорганізації.  

Постановка суспільної проблеми. Зазначимо, що 
стратегія самоменеджменту є потужнім інструментом у 
роботі над власною Я-концепціє, продукує доцільні техніки 
удосконалення власного тайм-менеджменту і раціоналізації 
пріоритетів справ. Процесом впровадження самоменеджменту 
необхідно управляти, діагностуючи самомотивацію, 
самоорганізацію, самоконтроль особистості та організаційні 
умови такого впровадження. 

Юнацька молодь відрізняється стабільністю глибинно-
психологічної сутності провідних характеристик: особистісна 
ідентичність, світоглядні позиції, життєве самовизначення 
тощо формують діловий профіль суб’єкта діяльності ХХІ ст. 
Водночас, зміни умов і вимог життя зумовили якісні зміни у 
змісті процесів формування самосвідомості і особистісного 
становлення. Так, на відміну від своїх ровесників 90-х років 
сучасні студенти вже не схильні висловлювати захоплення з 
приводу участі в трудових / колективних справах, критичніше 
ставляться до вимог педагогів і батьків, скептично 
відносяться до нововведень тощо. Серед вимог до молоді, що 
змінилися за останні роки, в першу чергу можна виокремити 
необхідність бути відповідальним за своє життя. 
Відповідальність за власне життя, власне майбутнє, – це 
здатність суб’єкта усвідомлювати особисту відповідальність 
за здійснення своїх обов’язків і передбачувати наслідки 
власної діяльності. Іншими словами, молодій людині 
необхідно самій влаштовувати своє життя, планувати значущі 
події, час їх настання, працювати над їх реалізацією.  
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Аналіз актуальних досліджень. У наукових працях 
К.А. Андрющенка, В.О. Іщенко, В.М. Колпакова 
актуалізується проблема сьогодення: радикальні зміни 
консервативно класичних тенденцій в полярному відношенні: 
догми і вимоги підпорядковуватися зникли, але разом із тим 
зникли гарантії, які надавалися суспільством (освіта, 
медицина, працевлаштування, страхування тощо), змінилися 
моральні норми та цінності [1, 3, 4]. Така ситуація вимагає 
пошуку нових способів самоорганізації, самозайнятості та 
самореалізації, що є передумовою для розвитку 
самоменеджменту студентів як потенційних фахівців.  

Так, С.В. Герасіна, Л.А. Пермінова, С.І. Симодейко  
акцентують увагу на тому, що важливі умови формування 
індивідуального потенціалу самоменеджменту студента 
базуються на технології самомотивації, вмінні 
використовувати явні і неявні знання, опануванні технікою 
збереження енергії (здоров’я, моральних сил). Варто брати до 
уваги і той факт, що на розвиток самоменеджменту студентів 
впливають зовнішні (університетські) і внутрішні 
(особистісні) фактори, а також характер взаємодії у системі 
«студент-студент», «студент-викладач», що прогнозує 
соціально-психологічний клімат, соціальний статус студента 
та особливості корпоративної культури навчального закладу / 
факультету [2, 6, 7]. 

Отже, в умовах кардинальних трансформацій, варто 
відмітити той факт, що, на жаль, абсолютна більшість 
студентів – майбутніх фахівців ще не усвідомила радикальних 
змін, не зрозуміла, що тепер особистість сама повинна 
визначати сенс і зміст свого життя. Проблема полягає в тому, 
що реальні перетворення в усіх сферах життя спричиняють не 
тільки принципове оновлення суспільного життя, але й зміну 
пріоритетів у масовій свідомості. У реальній економічній і 
соціально-політичній ситуації все більше зростають вимоги 
до конкретної особистості, до її внутрішніх ресурсів, які 
забезпечують життєдіяльність у подібних умовах, а головне, її 
конкурентоздатність на сучасному ринку праці.  
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Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні 
психологічних особливостей розвитку самоменеджменту як 
раціональної стратегії самореалізації студентів; визначені 
провідних особистісних детермінант формування 
самоменеджменту молоді як потенційних ділових людей. 

Самоменеджмент студента ми розглядаємо як 
особистісне новоутворення, що продукує раціональну 
стратегію спрямовану на максимальну реалізацію і 
використання власних потенцій і можливостей, що корелює зі 
здатністю свідомо управляти своїм ресурсом (енергетичним, 
часовим, матеріальним, моральним тощо). Самоменеджмент – 
послідовне і цілеспрямоване використання студентом 
апробованих методів і практичних прийомів роботи у 
навчально-професійній діяльності, з метою підвищення рівня 
успішності та засвоєнню фахових знань.  

Зміни, які спостерігаються в освітньому середовищі 
підвищують вимоги і до практичного психолога, його 
професіоналізму, вмінню освоювати нове, проявляти 
адаптаційні можливості. Адже будь-яка освітня установа не в 
змозі взяти на себе розвиток усіх навиків, умінь і знань своїх 
педагогічних кадрів. Отже, підтримка свого професійного 
росту і розвиток ділових якостей є необхідністю для кожного 
конкурентоздатного фахівця.  

Зауважимо, що в Україні ситуація загострилася 
внаслідок кризового стану економіки, практичної відсутності 
традицій вітчизняного менеджменту, що гальмує процес 
набуття навиків самоменеджменту. Основна мета якого 
полягає в максимальному використанні особистісних 
можливостей, усвідомленому управлінні ходом своєї 
життєдіяльності. Жоден працівник не застрахований від того, 
що в будь-який момент на нього можуть «обрушитися» різні 
завдання та виробничі стреси. Будь-яка професійна діяльність 
постійно тримає у полоні нагальних справ і тільки завдяки 
вмінню планувати час і грамотно застосовувати методи 
організації праці, можна кваліфіковано виконувати діяльність, 
до того ж умудрятися викроювати час для дозвілля та 
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відпочинку, що важливо для студентів. Саме вислів древніх 
мореплавців: «Пливу не так як вітер дує, а як поставлю 
паруса!» розкриває психологічну сутність феномену 
«самоменеджмент». 

Самоменеджмент студента є запорукою успіху у 
навчальній діяльності. Є рушійним фактором особистісного 
удосконалення та професійно-ділового зростання. Тому такі 
поняття як «навчальна успішність», «успішний студент», 
«професійний успіх», «професійна кар’єра», на нашу думку, 
варто розглядати у контексті вивчення самоменеджменту. 

Дослідники виокремлюють ряд особистісних 
детермінант, що спрямовують студента на успішну 
самореалізацію та які необхідно цілеспрямовано розвивати, 
що сприяють розвитку самоменеджменту. Так, особливу 
увагу варто звертати на розвиток когнітивної компетентності, 
честолюбності, амбітності, асертивності, ділової контактності, 
рівня домагань та діловитості, без чого неможливий розвиток 
самоменеджменту [2, 7]. 

Так, когнітивну компетентність нобхідно розглядати 
в аспектах вивчення особливостей пізнавального досвіду 
студента, де акцентується увага на визначенні процесів 
розуміння, оцінювання та інтерпретації, того, що 
сприймається, засвоюється і здійснює вплив на поведінку. 
Когнітивна компетентність є результатом здатності студента 
до оволодіння певним рівнем знань, що є необхідним для 
розкриття інтелектуального потенціалу та професійної 
самореалізації. Когнітивна компетентність сприяє активізації 
пізнавальної сфери студента, визначає здібності до 
диференціації, розвитку пам’яті, творчого мислення та 
володіння засобами розумової діяльності.Когнітивно-
компетентний студент здатний конструктивно мислити, 
використовувати набутий досвід як засіб аналізу проблемної 
ситуації, власної позиції, як засіб рефлексії особистих 
здібностей і можливостей. Когнітивна компетентність 
забезпечується здатністю до самопізнання та саморозуміння, 
сприяє усвідомленню власних потреб, бажань та можливостей 
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їх реалізації, передбачає набуття досвіду цілепокладання та 
вміння оперативно приймати рішення.  

Науковці зазначають, що найбільш стабільною в часі 
та в розмаїтті ситуацій є когнітивна компетентність, яка 
характеризується такими показниками: наявністю знань про 
різні аспекти людської життєдіяльності; навичками творчого 
використання інтелектуальних, мотиваційних та емоційно-
вольових ресурсів особистісного потенціалу; здатністю 
взаємодіяти з іншими людьми в різних ситуаціях; володіння 
механізмом саморегуляції, що забезпечується вміннями 
планувати, формувати й реалізовувати індивідуальні патерни 
поведінки, навіть при відсутній або ж незначній зовнішній 
підтримці. Наявність означених умінь є 
системоформувальним ядром самоменеджменту, що визначає 
успіх фахової діяльності. 

Самоменеджмент як передумова успішної навчально-
професійної діяльності детермінується таким особистісним 
утворенням як честолюбність, що появляється у прагненні 
особистості до успіху. Честолюбні індивіди демонструють 
лідерські якості і прагнуть займати високий статус у 
трудовому колективі. Вони раціональні й передбачливі, 
визначають перспективи своїх дій і спрямовані на успішну 
реалізацію своїх потенцій. Успішна самореалізація базується 
на раціональному використанні особистісних ресурсів, 
цілеспрямованому й оптимістичному налаштуванні на 
діловий успіх та нескореній вірі у власні можливості.  

Наступним важливим утворенням особистості 
студента, що стимулює його самоменеджмент є амбітність, 
яка розвивається у процесі соціалізації індивіда і залежить від 
того, яких успіхів досягав студент протягом життя та як на 
них реагували значущі дорослі і, зокрема, сам індивід. Амбіції 
– це мотиви студента, які спонукають його до успіху, що 
підкріплюються пізнавальною активністю, допитливістю, 
бажанням вчитися, підвищувати компетентність і відчувати 
себе конкурентоспроможним фахівцем. Такі честолюбні 
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мотиви корелюють зі самовпевненістю і прагненням студента 
до особистісного зростання і кар’єрного росту.    

Зазначимо, що для амбітних і честолюбних 
потенційних фахівців притаманний асертивний спосіб 
поведінки, що супроводжується почуттям поваги до власної 
індивідуальності. Особистість із розвинутим почуттям 
самоповаги в будь-якій ситуації спроможна діяти асертивно, 
тобто відкрито, упевнено й рішуче. Асертивні дії студента 
розкриваються у такій поведінці, як: знання власних прав та 
обов’язків; адекватне оцінювання себе й оточуючих; 
усвідомлення особистих потреб та інтересів; розуміння 
власних цілей, намірів і шляхів подальших дій, при цьому 
здатність відкрито без страху й тривоги про це заявляти; 
поважне ставлення до прав та інтересів інших людей; 
здатність досягати поставлених цілей, не маніпулюючи 
іншими; уміння переконувати, завойовувати прихильність, 
звертатися за порадою чи допомогою до людей; спроможність 
укладати компромісні рішення; встановлювати ділові 
контакти та партнерські відносини. Асертивність – це спосіб 
організації своєї поведінки, уміння формулювати особистісні 
потреби і бажання, прагнення до честолюбства в досягненні 
намічених цілей, шанобливе ставлення до людей, а головне – 
повага і любов до себе. Асертивна особистість упевнена в собі, 
іноді переоцінює свої можливості і має високий рівень 
домагань. 

Рівень домагань розглядаємо як певну соціальну 
позиціюстудента, яка займається і закріплюється через 
індивідуальний вибір, власні зусилля і конкуренцію з іншими. 
Високий рівень домагань детермінується потребою в 
досягненнях, яку можна охарактеризувати як загальні 
прагнення до покращення власних результатів. Особистість 
не тільки хоче вирішити поставлені завдання, але й зробити 
це найбільш ефективно, що принесе задоволення і користь. 
Рівень домагань розглядаємо як важливе утворення 
особистості, яке є своєрідним індикатором способу 
цілепокладання студента. В основі високого рівня домагань 
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лежить висока самооцінка, підтримання якої є сталою потребою 
для студента. Високий рівень домагань трансформується у 
бажання досягати успіхів у значущих сферах життєдіяльності, 
зокрема у професійному навчанні.Зазначимо, що породження 
суперечностей між постійним ростом потреб і реальними 
можливостями їх задовольнити нерідко характеризується 
підвищеною критичністю, максималізмом в оцінках дійсності та 
емоційним напруженням, що інколи призводить до неадекватно 
завищеного рівня домагань та самовпевненості. Особистість із 
адекватним рівнем домагань правильно оцінює власні здібності й 
можливості, здатна сповна їх використати при виборі та вирішенні 
різних завдань. Труднощі, які виникають у процесі навчання, 
спрямовують студентів на поетапне досягнення поставленої мети 
через вибір інших дій чи легших завдань, однак така ситуація не 
характерна для амбітних і ділових студентів. 

Діловитість – це якість, яка детермінує працездатність 
студента та вміння раціонально здійснювати навчальну 
діяльність. Вона передбачає володіння високим рівнем 
фахових знань, а також бажання керуватися інтересами 
справи і поставленими завданнями. Діловитість – це 
раціонально організована активність, уміння заздалегідь і 
аргументовано виробити програму необхідних дій для 
досягнення поставленої мети і ґрунтується на 
відповідальному ставленні особистості до виконуваних 
обов’язків. Важливим фактором рівня діловитості є уміння 
цінувати і економити час. Діловитість проявляється у 
цілеспрямованості, наполегливості, вмінні доводити до кінця 
розпочату справу. Такі прояви ділової поведінки тісно 
корелюють із прагненням до вигоди, прибутку (отримання 
позитивної оцінки, соціального схвалення, стипендії тощо). 
Значущою ознакою діловитості є єдність слова і діла. До 
прояву діловитості слід віднести також стислість і ясність 
слова, що свідчить про реалізацію правила економії мовних 
засобів. Багатослівність – це один із ворогів діловитості і 
самоменеджменту. Уміння грамотно спілкуватись і 
налагоджувати ділові контакти забезпечують майбутніх 
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фахівців інформацією, що несе в собі всі особливості 
взаємодії партнерів, їх особисті й ділові якості, характер 
міжособистісних стосунків. Тому здатність до ділової 
контактності є провідною детермінантою у структурі 
ділових якостей студента. Уміти контактувати – значить бути 
спроможним до взаємодії, налаштовуватися на узгодження чи 
об’єднання спільних зусиль, з метою налагодження 
ефективних стосунків та продуктивної співпраці.  

Висновки. Аналіз актуальних досліджень, 
представлених у наукових і періодичних виданнях, дозволяє 
зробити висновок про те, що на даному етапі відсутня 
ефективна теорія підготовки професіонала нового типу – 
управлінця української гуманітарно-технічної еліти, 
особистості, якій поряд із високою професіональною 
компетентністю, притаманна висока духовність, моральні 
переконання, загальна культура, інноваційний тип мислення, 
системний підхід до аналізу складних виробничих ситуацій. 
Висока працездатність фахівця вимагає максимального 
використання інтелектуального, психоемоційного, 
матеріального, часового ресурсів і тільки раціональне їх 
використання є ефективною стратегією професійної 
самореалізації фахівця.  

Окреслені психологічні особливості розвитку 
особистісних детермінант студентської молоді є рушійними 
чинниками успішного професійного навчання, а в 
подальшому фахової самореалізації, що базується на розвитку 
самоменеджменту.   

У сучасній психології нагромаджено достатньо 
психодіагностичного інструментарію, який дає змогу виявити 
зміст, характер і особливості прояву особистісних 
детермінант самоменеджменту; пропонуються духовні і 
соціально-психологічні тренінгові практики, спрямовані на 
активізацію внутрішніх ресурсів особистості, саме такі 
завдання покладено в основу подальших наших наукових 
пошуків. 
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Теоретичний аналіз творчих здібностей та їх розвиток у 
дітей молодшого шкільного віку засобами музики 
 
Анотація. Стаття присвячена теоретичному аналізу 

творчих здібностей та особливостей їх розвитку у дітей 
молодшого шкільного віку. Визначено психологічні умови 
розвитку творчих здібностей у наукових психологічних 
джерелах. Розглянуто особливості впливу музики на розвиток 
творчих здібностей молодших школярів.  

Ключові слова: творчість, творча діяльність,здібності, 
музика, розвиток творчих здібностей 

 
Актуальність дослідження. Питанням про особливості 

розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку 
займалися не лише відомі психологи, але й дослідники, 
мислителі, науковці та філософи. Якщо розглядати питання 
про творчість дитини, то слід наголосити, що для учнів не 
обов’язково створення чогось зовсім нового є проявом 
творчості, але відкриття суб’єктивно нового для дитини вже є 
проявом творчості. Також до творчих здібностей молодших 
школярів можна віднести роботу, яка не відповідає зразку, 
тобто роботу не за шаблоном. 

Завдяки творчості дитина підвищує свій емоційний 
тонус, закріплює комплекс емоційно-вольової регуляції, 
також за допомогою творчості відбувається актуалізація 
позитивної гами переживань, яка супроводжується 
ефективною працею, переживанням радості від зробленого та 
досягнення почуття впевненості не лише у своїх силах, але і у 
своєму творчому потенціалі та творчих здібностях. Сьогодні 
увагу дослідників усе більш привертає створення 
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психотехнологій, спрямованих на розвиток творчих 
здібностей. Надати істотну допомогу в таких випадках може 
психофізіологічний вплив музичного мистецтва. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням 
особливостей розвитку творчих здібностей займалися такі 
науковці: В.О. Моляко, А.З. Зак, М.В. Єрмалаєва, В.Н. 
Дружинін, С.О. Сисоєва, Н.І. Черепковська,              Є.Л. 
Гергель, Н.А. Ветлугіна.Дослідженню зв’язку між музикою, 
емоціями і психофізіологічними реакціями присвятили свої 
роботи Р.Ассаджиоли, Р.Блаво, І. Волженцева, Г.Габдреева, 
Ю.Гильбух, І.Гольдварг,                       Г.-Г.Декер-Фойгт, 
Д.Дж.Кемпбелл, А.Перроте, В.Петрушин, Г.Родіна, О. і 
Д.Слєпньови, В.Елькин,  довівши цілющий вплив звуків 
музики на людину. 

Мета статті. Теоретично обґрунтувати особливості 
розвитку творчих здібностей молодших школярів засобами 
музики. 

Виклад основного матеріалу. Погоджуючись із 
думкоюС.Л. Рубінштейна, творчість – це діяльність людини, 
яка створює нові матеріальні і духовні цінності, які, в свою 
чергу, мають суспільну значимість. Звичайно у молодшому 
шкільному віці, продукти творчої діяльності не мають 
суспільної значимості, вони мають певний суб’єктивний 
характер, тому їм більш притаманним є лише певні елементи 
новизни [2, c. 28]. Новизна, яка проявляється у дитини в 
процесі діяльності є передумовою динамічності тих знань, 
якими вона володіє. Із розширенням цієї новизни, яка є у 
школяра, появляється можливість оволодіння більш високого 
рівня прояву новизни, а саме оригінальності.  

Творчість – це процес створення чогось суб’єктивно 
нового, заснованого на оригінальності ідей і нестандартних 
способів використання різних засобів діяльності. Тобто в 
результаті творчості людина створює щось нове, що до цього 
не існувало, але у молодшому шкільному віці це не зовсім 
так. Для дитини створення чогось суб’єкативно нового і є 
проявом творчості. 
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Творчість та «творча діяльність» є тісно пов’язаними 
поняттями. Творча діяльність – це певна діяльність людини, в 
результаті якої створюються нові предмети зовнішнього світу 
або побудова мислення [1, c. 15]. Тобто, завдяки творчій 
діяльності створюються не лише матеріальні особливості, а й 
духовні. 

Якщо уважно спостерігати за поведінкою людини та її 
діяльністю у будь-якій сфері, то можна виокремити, що одні 
дії людини є відтворюючими, а інші дії є репродуктивними [1, 
c. 17]. Тобто, відтворююча дія – це коли людина відтворює 
або повторює ті образи, які уже існують, а саме відтворює ті 
враження, які були у його досвіді або діях. А репродуктивна 
діяльність – це створення тих образів, які до цього були 
невідомими, тобто створення нових образів та дій. 

Основною психологічною умовою розвитку творчого 
потенціалу є організація взаємодії дітей і дорослих у 
відповідності з принципами гуманістичної психології. 
Напрямок гуманістичної психології об’єднує таких різних 
дослідників, як  А.Амонашвілі, C. Виготський, В. Запорожець,                   
А. Маслоу, К. Роджерс, В. Сатір, Е. Фромм, Д. Шадріков.  

Так, П. Торренс виділив умови, що сприяють появі та 
розвитку творчості у дітей:  

- орієнтація дитини на творчі рішення;  
- зняття перешкод щодо ініціативи дитини;  
- заохочення творчості вдома і в дошкільному закладі;  
- можливості діяти з думками і предметами; 
- виховання у дитини знання цінності творчих рис своєї 

особистості; уваги до всіх властивостей навколишнього 
середовища [3, c.104].  

Перераховані умови ґрунтуються на підході до 
творчості, розробленому в концепції гуманістичної 
психології. 

К. Роджерс виділяв внутрішні і зовнішні умови, що 
сприяють розвитку творчого потенціалу. До внутрішніх умов 
він відносив відкритість дитини досвіду; внутрішню оцінку 
своєї творчості («чи задоволений я собою, а чи не будуть 
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задоволені мною») та можливість грати з образами і 
поняттями. Автор виявив, що для того, щоб з’явилися 
внутрішні умови, необхідно створити умови зовнішні. До 
зовнішніх відносять такі: забезпечення психологічної 
безпечності (повага до дитини як до особистості поза суворою 
залежністю, відсутність зовнішніх оцінок, переклад на 
самостійну оцінку продукту; вихід на реакцію «мені 
подобається», а не на оцінку «це недобре») та психологічної 
свободи (свобода в символічному вираженні своїх почуттів і 
вчинків) [6, c. 4]. Таким чином, надання щодо відповідності 
самостійності, свободи, що виражає повагу до дитини і 
відсутність надмірної вимогливості до нього, сприяє 
формуванню у нього творчих здібностей. Відповідно до 
загальної тенденції гуманістичної психології людина повинна 
бути відкритою не тільки зовнішньому оточенню, а й 
внутрішньому досвіду (відчуттів, почуттів, думок). 

Ще однією важливою умовою розвитку творчого 
потенціалу дитини є дотримання принципів особистісно-
орієнтованого розвивального навчання, які безпосередньо 
випливають з ідей та положень гуманістичної психології (В. 
Давидов, B. Занков, C. Виготський, Б. Ельконін та ін.). 
Суттєвою ознакою розвивального навчання є те, що воно 
створює зону найближчого розвитку, викликає, спонукає, 
приводить у рух внутрішні процеси психічних новоутворень: 
розвитку самосвідомості, почуттів, як цілісного процесу 
розвитку особистості, тому що життєві цінності, моральні 
норми і правила тільки через почуття стають власними 
цінностями і нормами особистості, що розвивається, 
присвоюються нею. 

Важлива роль у розвитку дітей молодшого шкільного 
віку є вчення. У процесі вчення формуються інтелектуальні та 
пізнавальні здібності. Здібності дітей до початку навчання у 
школі не обов’язково мають бути сформованими, це означає, 
що здібності у процесі вчення ще активно розвиваються. 

Здібності – це індивідуально стійкі психічні 
особливості людини, які  стають вирішальним та 
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визначальним результатом її успіхів у різних видах 
діяльності. Здібності становлять складну систему якостей 
людини, та поєднують такі психічні властивості як: уяву, 
мислення, спостережливість та чутливість.  

Дітям, які володіють високим рівнем творчості, 
характерні такі якості як: винахідливість в іграх та 
образотворчій діяльності, висловлювання багатьох цікавих 
ідей, заглиблювання з головою у творчу діяльність, 
використання у навчальному процесі оригінальних матеріалів 
та підходів до розв’язання різних питань. Творчій дитині 
притаманні такі якості як, енергійність, самостійність та 
дотепність [4, c. 170]. 

З раннього віку потрібно розвивати у дитини творчі 
здібності, враховуючи її схильності та інтереси до певної 
діяльності. Важливість розкриття творчих здібностей у 
дитини заключається в тому, що чим раніше починається 
розвиток талантів і здібностей, тим шанс на їх розкриття 
зростає. У ранньому віці учні більш здібні та схильні до 
творчості тому, що на них не впливають різного роду 
стереотипи. 

Молодші школярі із задоволенням беруть участь у 
різних видах діяльності, виступають на сцені, різних 
конкурсах та вікторинах. Тому важливо розвивати творчі 
здібності саме у молодшому шкільному віці, саме в цьому віці 
діти з інтересом та наполегливістю активно беруться до 
виконання різного роду творчої діяльності [2, c. 26]. Можна 
зазначити важливість творчого розвитку у ранньому віці, 
адже саме для молодшого школяра є характерна особливість 
пізнавальної активності до оточуючого світу. Цікавість до 
всього нового не лише розширює життєвий досвід дитини, 
але й знайомить її з різними видами діяльності, також 
проявляється активний розвиток здібностей. 

Слід зауважити, що з метою розвитку творчої 
особистості доцільно використовувати на уроках 
образотворчого мистецтва музичний супровід. Музика – 
мистецтво організації музичних звуків, насамперед в часовій 
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(ритмічній) та тембровій шкалі. Важливо те, що музика 
суттєво впливає на прояв творчих здібностей та загалом на 
становлення особистості. Музичне мистецтво збагачує 
почуття дитини, сприяє вмінням відчувати ритм, формує 
здібності адекватного реагування на них своїм голосом та 
рухами. 

Музика має бути не допоміжним, а рівноправним 
засобом естетичного виховання. Музичний супровід створює 
особливий художній світ – світ високих почуттів, високого 
емоційного напруження, допомагає створити творчу 
атмосферу під час малювання [7, c. 364]. Це буває або просто 
приємна і спокійна музика, яка знімає напругу, або музика, 
яка спрямована розкрити певну тему. Музика розвиває не 
лише музичну культуру, але й формує позитивні якості 
особистості. Важливим є те, що музика в більшості ступенів, 
ніж інші види мистецтв є доступним дитині. Викликаючи 
позитивні емоції дитини засобами музики, можна не лише 
розвинути естетичний смак дитини, але й розвинути творчу 
ініціативу [2, c. 26]. Тому музика займає важливе місце у 
розвитку творчих здібностей молодших школярів. 

Висновки. Таким чином подано теоретичний аналіз  
творчих здібностей молодших школярів. Показано, що творчі 
здібності – це індивідуальні особливості людини, які 
визначають її успішність виконання творчої діяльності 
різного роду.  Розвиток здібностей – це складний процес, який 
має свої особливості на кожному віковому етапі. Крім того, 
даний процес тісно пов’язаний із розвитком інтересів дитини, 
самооцінкою особистості у тій чи іншій діяльності, а також 
залежить від багатьох соціальних умов. До їх числа варто 
віднести особливості виховання, також потрібно враховувати 
особливості системи освіти. Діагностика творчих здібностей 
молодших школярів є важливим процесом для шкільного 
психолога, адже кожна дитина має певні творчі здібності, і 
важливим завданням для психолога є уміння віднайти і 
допомогти їх розвинути. Для розвитку творчих здібностей ми 
пропонуємо використання музики, яка допоможе створити 
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творчу атмосферу в різних видах діяльності молодших 
школярів. 

Перспективами подальших досліджень є 
використання музики в розвитку творчих здібностей 
молодших школярів с урахуванням  індивідуально-
особистісних і віковиххарактеристик.  
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Анотація. У статті висвітлено теоретичні основи та 

чинники емоційної дезадаптації молодших школярів. 
Розкрито вплив соціально-психологічних чинників на 
виникнення адаптивних емоційних  розладів у дітей 
молодшого шкільного віку.  
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Постановка проблеми. Зміни в Україні охопили всі 

сфери суспільного і економічного життя, зокрема соціальну 
структуру, матеріальну і духовну культуру, суспільство в 
цілому. Трансформаційний процес став результатом взаємодії 
значної кількості соціальних суб’єктів, індивідів, організацій, 
груп, сукупність яких можна розглядати як макросуб’єкт 
перетворень суспільства. У зв’язку з чим серед найбільш 
актуальних в науці і практиці проблем сьогодні знаходиться 
проблема адаптації особистості до умов життєдіяльності. 
Тому, адаптація дітей в шкільному середовищі є необхідною 
умовою їхньої оптимальної соціалізації, оскільки 
уможливлює проявляти себе, своє ставлення до людей, до 
діяльності, бути активним учасником соціальних процесів і 
явищ, і, завдяки цьому, забезпечити своє природне соціальне 
самовдосконалення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна 
кількість досліджень (М. Буянов, Л. Дзюбко, В. Ковальов та 
ін.) пов’язані з емоційною дезадаптацією молодшого 
школяра. Науковці розглядають емоційну дезадаптацію на 
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рівні дослідження механізмів стресового й постстресового 
стану (Г. Аракелов, М. Буянов та ін.), емоційно-вольової 
регуляції (М. Боришевський, Г. Бреслав та ін.), відносин у 
родині (О. Кононко та ін.). 

Мета статті – виявити вплив соціально-психологічних 
факторів на виникнення й особливості прояву емоційної 
дезадаптації, а також можливості її попередження та корекції 
в учнів початкових  класів. 

Виклад основного матеріалу.Ускладнення 
соціального середовища, стрімкий темп життя суспільства, 
надмірна кількість інформації, зниження виховного 
потенціалу сім’ї негативно впливають не тільки на якість 
навчання, але й на процеси соціалізації та адаптації учнів 
початкових класів.  

Сучасне життя вимагає від учнів початкових класів 
більшої самостійності, активності, стійкості до стресу, 
уміння адаптуватися до нових непередбачуваних ситуацій. 
Особливого характеру набувають проблеми адаптації учнів 
початкових класів до соціальних умов їхнього життя. Тому, 
перші роки навчання, коли відбувається різка зміна практично 
всіх складових життя дитини, а саме: її навантаження, 
фізичної, розумової та соціальної активності, поведінки є 
дуже важливими, адже саме у цей період відбувається 
адаптація дитини до систематичного навчання або 
розвиваються процеси дезадаптації, які призводять до 
численних функціональних порушень, розвитку хронічних 
захворювань, сприяють поганій успішності. 

Теоретичне осмислення проблеми емоційної 
дезадаптації молодших школярів потребує розгляду терміну 
«адаптація», якийз’явився наприкінці XVIII ст. та означає 
«відповідність між живою системою і зовнішніми умовами, 
причому адаптація – це процес і його результат, тобто певна 
організація»[9,с.7].  

Адаптація, як природна властивість людини, має 
багатофункціональний характер, а саме: вона є необхідною 
умовою і водночас засобом оптимізації взаємодії людини з 



147 

природою і соціальним середовищем; адаптація сприяє 
розвитку людини і вдосконаленню навколишнього 
середовища; через адаптацію формується соціальна 
сутність людини; вона є необхідною в разі оволодіння 
людиною будь-яким з існуючих видів діяльності [10, с.49]. 
Це означає, що адаптацію слід розглядати як основну 
умову та механізм людської життєдіяльності. 

Аналіз наукової та довідникової літератури 
засвідчив, що адаптація розглядається як процес, прояв і 
результат: як процес – активним пристосуванням людини 
до різних умов середовища; як результат є свідченням того, 
наскільки дитина пристосована до середовища, наскільки її 
поведінка, відносини і результативність діяльності 
відповідають віку, соціальним нормам і правилам, 
прийнятим у соціумі [11]. 

Явище, протилежне до процесу адаптації, дістало 
назву дезадаптації. Поняття «дезадаптація» з’явилося 
спочатку в психіатричній літературі, де воно вказувало на 
порушення психічних процесів взаємодії людини з довкіллям. 
Надалі його стали використовувати при характеристиці 
психічної діяльності, яка пов’язана з відвиканням від одних 
умов і звиканням до інших. 

Шкільна дезадаптація – це утворення неадекватних 
механізмів пристосування дитини до школи у формі 
порушень навчання і поведінки, конфліктних відносин, 
психогенних захворювань і реакцій, підвищеного рівня 
тривожності. Викривлення ззовні не проявляються, але 
дитина досить боляче переживає всі шкільні проблеми (це 
супроводжується тривогою, відсутністю апетиту та розладами 
сну),  тобто в неї спостерігаються реакції як активного, так і 
пасивного процесу. Це може виявитися у настороженості, 
невпевненості, плаксивості без причини.У психологічному 
словнику поняття дезадаптації визначається, як: «порушення, 
спотворення адаптаційних процесів, функціонування 
індивіда», що призводять до порушень [9, с.48]. 
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Дезадаптація може бути пов’язана з порушенням 
сприйняття часу і простору, проявом надцінних ідей, 
тривожності, фобій, емоційної лабільності, фрустрації, стресу, 
депресії. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що є різновиди 
адаптаційних процесів: адаптивність, як явна або відносна 
гармонійність між суб’єктивними цілями і кінцевими 
результатами, яка супроводжується позитивним відношенням 
(оцінкою, розумінням, прийняттям) особи до навколишнього 
світу і самій собі; неадаптивність, як усвідомлена у більшій 
або меншій мірі невідповідність між цілями і результатами 
діяльності, яке сприяє появі амбівалентного почуття і оцінки, 
але не робить  психотравмуючого впливу на особу; 
дезадаптивність, як явна дисгармонія між цілями і 
результатами, яка є джерелом психічної напруги, внутрішній 
дискомфорт і нестабільність протікання психічних процесів 
(страх, депресія) [10]. 

Залежно від природи, характеру і міри дезадаптації 
виділяють патогенну, психосоціальну і соціальну 
дезадаптацію. Патогенна викликана відхиленнями, 
пов’язаними з патологією психічного і нервово-психічного 
захворювання, в основі якої – функціонально-органічні 
порушення центральної нервової системи [2]. 

Психосоціальна дезадаптація викликана 
індивідуально-психологічним розвитком дитини, який 
обумовлює  певну нестандартність, нетиповість поведінки, що 
вимагає індивідуального підходу [8]. 

Дезадаптація починається під впливом різких змін 
умов життя, звичайного оточення, наявності стійкої 
психотравмуючої ситуації. В той же час мають значення і 
індивідуально – психологічні особливості суб’єкта, який 
адаптується до нових умов існування. У віковому аспекті 
навантаження на адаптаційні можливості організму 
приходить на кризові, переломні моменти в житті людини, 
коли відбувається різка зміна «ситуації соціального розвитку» 
[6]. 
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Теоретичне осмислення проблеми емоційної 
дезадаптації молодших школярів потребує розгляду поняття 
«шкільна дезадаптація». З поняттям «шкільної дезадаптації» 
пов’язують будь-які відхилення у навчальній діяльності 
школярів, що проявляються у вигляді порушень дисципліни, 
конфліктів з однокласниками. Симптоми шкільної 
дезадаптації можуть і не позначатися негативно на успішності 
учнів, проявляючись в суб’єктивних переживаннях школярів 
або у формі психогенних порушень [2,7].  

Ці відхилення можуть бути і у психічно здорових 
дітей, і у дітей з різними нервово-психічними розладами.  

Характерні зовнішні прояви, на які звертають увагу 
педагоги і батьки - це зниження інтересу до навчання, аж до 
небажання відвідувати школу, погіршення успішності, 
повільний темп засвоєння навчального матеріалу, 
неорганізованість, неуважність, повільність або 
гіперактивність, невпевненість у собі, конфліктність і т.д. 
Зокрема, Р.Овчарова вважає, що дезадаптація – цей стан 
невідповідності дитини психологічному статусу школяра 
[3,5]. 

Науковець Н.Максимова виділяє три типи 
дезадаптованих школярів: діти, у яких низький рівень 
розвитку особових структур, моральних якостей і соціально 
схвалюваних навичок поведінки; діти, яким властиві 
відхилення в емоційних і вольових процесах, аномалії у 
формуванні характеру (акцентуація характеру); діти з 
ситуативними порушеннями в поведінці, викликаними 
невмілими виховними діями дорослих [4, с. 23]. 

Більшість вчених (М.Г.Вієвська, О.А.Головко, 
Б.М.Головко, Л.О.Красовська, Н.В.Любченко)  вбачають 
головну причину шкільної дезадаптації в молодших класах у 
характері сімейного виховання. Якщо дитина приходить до 
школи із сім’ї, де вона не відчувала переживання «ми», то і 
адаптація до школи проходить важко. Несвідоме прагнення до 
відчуження, несприйняття норм і правил колективу заради 
зберігання свого «Я» лежить в основі шкільної дезадаптації 
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дітей, які виховані в сім’ях із несформованим почуттям «ми» 
або в сім’ях,  де батьків від дітей відділяє стіна байдужості. 
Інша причина полягає у тому, що труднощі у навчанні і 
поведінці усвідомлюються дітьми в основному через 
ставлення до них учителя, а причини  виникнення 
дезадаптації часто пов’язані зі ставленням до дитини та її 
навчання у сім’ї. 

У процесі дезадаптації виникають різні новоутворення, 
які, з одного боку, виконують роль захисних механізмів, а з 
іншої – є негативними особовими якостями. Ці новоутворення 
розглядаються як «вторинні» особові порушення. Корекція 
цих придбаних порушень вимагає психотерапевтичних 
способів впливу [1]. 

Значні труднощі у дотриманні шкільних норм і правил 
поведінки відчувають діти з різними нейродинамічними 
порушеннями, в них найбільш часто проявляється синдромом 
гіперзбудливості, який дезорганизує не тільки діяльність 
дитини, але і його поведінку в цілому. У збудливих дітей 
типовими є розлади уваги, порушення цілеспрямованості 
діяльності, а це перешкоджає успішному засвоєнню 
навчального матеріалу. 

Факторами, що несприятливо позначаються на 
адаптації дитини до школи, є такі інтегративні особистісні 
утворення, як самооцінка [12]. 

При неадекватному завищенні діти прагнуть до 
лідерства, реагують негативізмом і агресією на будь-які 
труднощі, чинять опір вимогам дорослих або відмовляються 
від виконання діяльності, в якій можуть виявити свою 
неспроможність. В основі різко негативних емоцій, що у них 
виникають,  лежить внутрішній конфлікт між претензіями і 
невпевненістю в собі. Наслідками такого конфлікту можуть 
стати не тільки зниження успішності, але і погіршення стану 
здоров’я на тлі явних ознак загальної соціально-психічної 
дезадаптації. 

Не менш серйозні проблеми виникають і у дітей зі 
зниженою самооцінкою: їхня поведінка відрізняється 
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нерішучістю, конформізмом, крайньою невпевненістю у 
власних силах, які формують почуття залежності, сковуючи 
розвиток ініціативи і самостійності у вчинках і судженнях [5]. 

Шкільна дезадаптація пов’язана з цілим рядом 
емоційних станів, що активізуються в таких переживаннях, як 
тривога, напруженість. Ці переживання є індикаторами 
успішної адаптації і відповідно безпосередньо визначають 
ризик переходу до дезадаптації. Серед станів, 
супроводжуючих шкільну дезадаптацію, найчастіше 
зустрічаються – стан тривоги, фрустрації і похідні від них - 
настрій, стани емоційного комфорту - дискомфорту [6]. 

Висновки. На підставі аналізу наукової літератури 
вважаємо, що джерелом адаптаційних порушень слід вважати 
невідповідне шкільне середовище, тобто сукупні вимоги, які 
воно пред’являє школяру, нездатному відповісти на ці вимоги 
без збитку для свого емоційного стану. Тому, поняття 
шкільна дезадаптація слід розуміти – як порушення стосунків 
між дитиною і шкільним середовищем, а емоційну 
дезадаптацію – як порушення емоційної рівноваги учня. 
Водночас психологічні характеристики молодшого щкільного 
віку можна вважати найбільш сенситивними до навчально-
виховних впливів, що робить можливим проведення 
ефективної роботи з профілактики й корекції порушень 
емоційної сфери учнів молодшого шкільного віку. 

Вчасне виявлення соціально-психологічних чинників 
дозволить прогнозувати виникнення стійкої емоційної 
дезадаптації, а здійснення цілеспрямованої 
психопрофілактичної роботи сприятиме зниженню кількості 
дезадаптованих дітей. 
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Особливості гендерних уявлень та поведінки у дітей 

старшого дошкільноговіку на сьогодні є одним із цікавих 
важелів дослідженняв психологічному аспекті, як закладення 
в подальшому становленні  особистості. Статевовікова 
ідентифікація як прийняття ролі представника своєї статі стає 
особливо важливою в старшому дошкільному віці, бо саме 
цей вік вважається важливим періодом «зав’язування 
найбільш значущих вузлів» зростаючої особистості, всередині 
якого відбувається формування чіткого і незворотного 
уявлення «Я-дівчинка»/»Я-хлопчик». У його формуванні 
беруть участь два механізми соціалізації статево-рольова 
типізація, яка детермінується контекстом культурологічного 
середовища та індивідуалізація, яка має множинну 
варіативність і залежить від конкретних умов життєдіяльності 
кожної дитини. 

Досягнення ґендерної рівності є однією із ключових 
цілей тисячоліття, прийнятих Україною як найважливіших у 
розбудові громадянського суспільства. Сучасний етап 
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розвитку українського суспільства спричиняє амбівалентне 
ставлення до системи гендерних ролей, конфлікт між давнім 
дихотомічним їх розподілом та новими, елітарними 
викликами до них, що свідчить про серйозність ситуації та 
необхідність зміцнення державної гендерної політики, її 
інформаційної та освітньої складової. 

Гендер – це соціальна стать, як продукт виховання, 
впливу культури, що визначає поведінку людини в 
суспільстві і те, як ця поведінка сприймається, а в більш 
широкому аспект і будь-які психічні або поведінкові 
властивості, що асоціюються з маскулинністю і фемінністю і 
ймовірно відрізняють чоловіків від жінок. 

Гендерні уявлення – структурний компонент гендерної 
ідентичності, що відображає систему знань особистості про 
себе як представника певної статі, уявлення про чоловічі та 
жіночі ролі, які засвоюються в процесі гендерної соціалізації. 
Завдяки сформованим гендерним уявленням особистість 
набуває індивідуального гендерного досвіду, що 
відображається в поведінкових, емоційних, мотиваційних 
виявах особистості. 

 Гендерні уявлення у дитини формуються не самі 
собою, а під впливом гендерних стереотипів, установок, 
знань, суджень, цінностей, які має кожне конкретне 
суспільство, нація, народ та несвідомо чи свідомо прищеплює 
їх своїм нащадкам. [1] 

Особливості уявлення дітей залежать від змісту «курсу 
ґендерного навчання», яке пропонує суспільство, де вони 
живуть. Відомо, що функціонування ґендерного конструкту 
може бути створено, як на еґалітарних (партнерських), так і 
на домінантних (традиційних) статево-рольових взірцях. 
Історично успадковану диференціацію сфер діяльності статей: 
світ чоловіків – світ предметів і речей (предметно-
інструментальний), світ жінок – це світ спілкування і взаємин 
(емоційно-експресивний) – продовжують вважати панівними 
у настановленнях на призначення статей у сім’ї та суспільстві. 
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Ґендерний підхід в дошкільній освіті передбачає 
створення умов для максимальної самореалізації і розкриття 
здібностей дівчаток і хлопчиків в процесі педагогічної та 
батьківсько-дитячої взаємодії, тобто це означення рівної участі 
статей у навчально-виховному процесі, в підготовці до 
виконання соціальних ролей у сім’ї та суспільстві, рівних 
можливостей дівчаток і хлопчиків для досягнення успіхів у 
майбутній життєдіяльності. Ґендерна педагогіка в контексті 
гуманістичного підходу – це сукупність знань та методичних 
підходів, спрямованих на ознайомлення із засадами ґендерного 
виховання, яке має нівелювати вплив патріархальних 
стереотипів на користь індивідуального шляху розвитку 
особистості (І. Бех, В. Кравець, А. Макаренко, 
В. Сухомлинський, С. Русова, К. Ушинський та ін.). 

До основних чинників вивчення слід віднести гендерну 
соціалізацію (процес засвоєння людиною соціальної ролі, 
визначено для неї суспільством від народження, залежно від 
того, чоловіком або жінкою вона народилася) та гендерну 
ідентичність особистості. 

 Гендерна соціалізація включає дві взаємозалежні 
частини: 

- освоєння прийнятих моделей чоловічої та жіночої поведінки, 
відносин, норм, цінностей і стереотипів; 

- вплив соціального середовища на індивіда з метою привити 
йому визначенні суспільством правила і стандарти 
поводження для чоловіків і жінок. 

До основних  груп впливу на дітей дошкільного віку є 
родина (сім’я)однолітки, дитяча література та дитячі ігри, 
засоби масової інформації. 

Найпривабливішими образами для дітей старшого 
дошкільного віку є образ тата (для хлопчиків), образи мами  
(для дівчаток), мама і тато залишаються для них 
найавторитетнішими людьми, найкращим взірцем для 
наслідування. Сім’я традиційно є одним з трансляторів 
соціокультурного досвіду, що поступає до дитини з боку 
батьків. Тут здійснюється формування гендерної 
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ідентичності, уявлень про місце і роль чоловіка і жінки у 
сучасному світі, статевій моралі, субкультурній диференціації 
статей. Наслідуючи поведінку батьків та інших дорослих, 
дошкільники засвоюють і стереотипи статево-рольової 
поведінки та відтворюють її в колі однолітків [2].У 5–6 років і 
дівчатка, і хлопчики починають усвідомлювати, що їхня стать 
– незворотна і постійна: «Я хлопчик (дівчинка) назавжди!».  

Набуття ґендерної ідентифікації та освоєння певного 
типу статево-рольової поведінки активізують такі 
психологічні механізми, як спрямування моделювання, 
підкріплення та пізнання. 

Результати емпіричного дослідження свідчать, що в 
цілому уявлення дітей про свій та протилежний гендер в 
основному базуються на сприйнятті образу тіла, схеми тіла. В 
першу чергу зчитується зовнішня інформація: одяг, обличчя, 
волосся, атрибути. При аналізі малюнків виявлено 100% 
ідентифікацію з маскулиними видами занять у хлопчиків, та 
92,3% фемінними видами занять і 7,7% статево-нейтральними 
у дівчаток. 

Серед гендерно специфічних характеристик 
підтверджується наявність провідних концептів, причому 
усвідомлюються найбільш частотні: сила, сміливість, захист і 
краса, охайність, доброта. На поставлене запитання звідки ти 
знаєш якими повинні бути дівчатка, а якими хлопчики, 
отримані такі результати дівчатка в основному отримують 
настанови від мами (61,5%), бабусі (23,1%), вихователька 
(15,4%), натомість хлопчикам настанови дають мами (33.3%), 
тато (50%), вихователька (16,7%). 

У результаті аналізу методу спостереження ігрової 
діяльності дітей було встановлено взаємозв’язок між рівнем 
сформованості гендерної ідентичності дитини та її 
поведінкою. В цілому, в поведінці хлопчиків і дівчаток 
виявляються відмінності: дівчатка  здаються більш емоційно 
теплими і залежними, більш дбайливими, у хлопчиків велика 
домінантність і значно-велика агресивність. Прості 
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спостереження підтверджують, що набір іграшок та ігор у 
хлопчиків і дівчаток різниться. 

Встановлено характерні особливості ігрової 
діяльності хлопчиків і дівчаток з високим рівнем 
сформованості гендерної ідентичності: у хлопчиків - 
переважання домінування та суперництва як способів ігрової 
взаємодії, спрямованість на виконання дії, прагнення грати 
насамперед з дітьми своєї статі; у дівчаток - переважання 
партнерства і співдружності як способів ігрової взаємодії, 
спрямованість на спілкування, орієнтація на залучення до ігор 
дітей іншої статі. 

Отже, гендерні уявлення у хлопчиків та дівчат є 
статево відповідними: у дівчат – фемінінними, а у хлопчиків – 
маскулінними, що є позитивним на цьому етапі розвитку 
гендерних уявлень. Отримані результати в цілому 
підтверджують теоретичні дані щодо гендерних відмінностей 
у поведінці дітей старшого дошкільного віку. Особливо 
яскраво ці відмінності простежуються в іграх дошкільників, 
оскільки гра - це провідний вид діяльності в дошкільному 
віці. Відмінності в іграх хлопчиків і дівчаток полягають в 
організації ігрового простору, у стилях взаємодії та 
спілкуванні, у виборі іграшок й ігрових ролей. 
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кіберсексуальна залежність, залежність від азартних інтернет-
ігор, залежність від інтернет інформації. 

 
Актуальність проблеми. Комп’ютерна залежність у 

підлітків - досить поширена проблема в сьогоднішньому світі. 
Батьки і психологи б’ють на сполох, спостерігаючи, як діти 
все більше і більше занурюються у віртуальний світ, 
намагаючись піти від проблем реальності або в пошуку 
розваг. Термін «Інтернет-залежність» ще в 1996 році 
запропонував доктор Айвен Голдберг для опису 
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невиправдано довгого, можливо патологічного, перебування в 
Інтернеті. Фактично ставиться питання про різноманіття 
способів «відходу» з реального життя шляхом зміни стану 
свідомості [1].  

З появою Інтернету стало можливим знайти для себе 
будь-яку необхідну інформацію. Але разом з тим відбувається 
заміна реального спілкування на віртуальне. Користувачі 
відчувають дискомфорт при відсутності можливості вийти в 
інтернет або пройти рівень в грі. Заміщується значимість 
реально випробуваних почуттів страху, радості, тривоги, 
задоволення, на випробуваних в грі, яку при програші можна 
почати спочатку, але не можливо зупинити на певних етапах, 
навіть якщо цього вимагає збереження власного здоров’я. Не 
дотримується режим праці і відпочинку. Викликає 
роздратування висловлені під час гри зауваження і прохання 
батьків. У зв’язку з тим, що не відпрацьовуються навички 
спілкування в реальності, у підлітків знижується самооцінка 
«Я в реальності».  

Начитані, інтелектуально розвинені діти вважають за 
краще бути вигаданими ними ж самими героями, яких «не 
розуміє ніхто в реалі». В даний час комп’ютерної залежності 
все більш часто піддаються підлітки з уже існуючими 
проблемами в спілкуванні: брак уваги з боку батьків, 
конфлікти з однокласниками і ін. Аналіз психолого-
педагогічної літератури показав, що проблему спілкування і 
ролі його в розвитку людини досліджували такі вчені, як А.А. 
Бодалев, Л.П. Буева, А.Г. Ковальов, В.С. Мерлін, В.М. 
Мясищев, А.В. Петровський, Л. І. Умавской і ін.  

Дослідники відзначають, що в цьому віковому періоді 
для дітей найбільш значимі спілкування і думка однолітків. 
Феномен комп’ютерної залежності у підлітків, а також 
психологічна природа спілкування відображені в працях 
клінічного психолога К. Янга, психіатра І. Голдберга, а також 
вчених Р. М. Грановської, Т. Ямова, М.С. Іванова, О.В. 
Смислова і ін. Грань між захопленням і залежністю досить 
тонка.  
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Критерій розмежування - самоконтроль. Якщо дитина, 
приділивши комп’ютерним іграм певний заздалегідь час, 
вимикає машину і приймається за інші справи - можна не 
хвилюватися. Син (або дочка) сприймає комп’ютер тим, що 
він і є насправді, інструментом для дозвілля і роботи [2]. Але 
досить часто підліток поспішає додому тільки для того, щоб 
включити комп’ютер і зануритися в гру або спілкування, 
забувши про необхідність робити уроки, виконувати домашні 
доручення і навіть поїсти. В реальності ж при спілкуванні зі 
своїми друзями по листуванню і мережевих ігор підлітки 
відчувають труднощі у вербальному спілкуванні, незважаючи 
на те, що в «віртуалі» вони були досить красномовні. 

У міжособистісному взаємодії існують особливі 
труднощі, з якими багатьом доводиться стикатися в самому 
процесі взаємодії. Під ними маються на увазі різноманітні і 
досить стійкі труднощі у взаємодії, що супроводжуються, як 
правило, складними переживаннями, почуттям 
психологічного дискомфорту. До їх числа відносяться 
аутистичності, гостре почуття самотності, відчуженість, 
нетовариськість. 

У труднощах взаємодії слід виділити суто 
психологічний і комунікативний аспекти. Психологічний 
аспект різноманітних труднощів і перешкод у спілкуванні 
пов’язаний з особистісним фактором, мотиваційно-змістовної 
стороною спілкування і включає в себе, з одного боку, 
відчуженість і аутистичності, а з іншого - надмірність, 
беззмістовність спілкування. Комунікативний аспект полягає 
в невмінні встановити контакт і в нездатності його 
встановити. Якщо перше пов’язано з комунікативною 
компетентністю, навичками і вміннями, яким можна 
навчитися, то друге випливає з особливостей особистості і 
важче піддається корекції. 

В.Н. Куніцин запропонована загальна класифікація 
труднощів міжособистісного неформального взаємодії з їх 
причинного обумовленості і змістовно-функціональних 
характеристик. Можна виділити дві групи труднощів: 
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1. Суб’єктивно пережиті, не завжди виявляються в 
конкретному соціальному взаємодії і не очевидні для 
партнера; 

2. «Об’єктивні», тобто виявляють себе в умовах 
безпосередніх контактів і знижують успішність спілкування і 
задоволеність його протіканням. 

До суб’єктивно пережитим труднощів відносяться 
невпевненість в собі, соціальна боязкість, сором’язливість, 
невміння встановити психологічний контакт. Невпевненість в 
собі полягає в низькій оцінці своїх здібностей до прийняття 
рішень в складних ситуаціях, контролю власних дій і їх 
результатів. 

Інтернет-залежність також може викликатися 
психопатологією: К.Янг (1997) встановила, що різна ступінь 
депресії корелює з Інтернет-залежністю. Депресивні 
особистості, які більше за інших відчувають страх відкидання 
і більше інших потребують соціальної підтримки, 
користуються Інтернет, щоб подолати труднощі 
міжособистісної взаємодії в реальності. 

Сучасні комп’ютерні технології створюють умови для 
більш раннього порівняно з однолітками включення юнаки і 
підлітка в соціальну діяльність: комп’ютер - сучасне знаряддя 
праці, сучасне знаряддя виробництва, яким вже володіє 
підліток, юнак; за допомогою Інтернету той же юнак, підліток 
може брати участь в економічній, культурній, політичній, 
науковій та ін. життя суспільства. У комп’ютеризованої 
діяльності у нього формуються властивості людини - діяча, 
що пов’язано з дуже високим рівнем процесів моделювання, 
визначення мети, планування і контролю при «перекладі» 
практичного завдання на мову комп’ютерних технологій. Усе 
це сприяє більш ранньому оволодінню соціальними видами 
діяльності підлітками і юнаками, активно включеними в 
комп’ютеризовану діяльність. 

Надмірне перебування за комп’ютером на шкоду 
всьому іншому, труднощі у встановленні і підтримці 
міжособистісних відносин через особливості світосприйняття 
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і пізнавальних процесів, обумовлених взаємодією з 
віртуальною реальністю комп’ютерних технологій, 
призводять до спрощення системи відносин «людина - 
людина» у юнаків і підлітків, включених в комп’ютеризовану 
діяльність. В особистісному розвитку у них переважають 
характеристики людини-діяча і погано розвинені властивості 
людини-суб’єкта соціальних взаємодій, зокрема, навички 
інтимно-особистісного взаємодії, що спирається на афективну 
сферу. 

Створення віртуальних образів, часто дуже далеких від 
реального образу, є компенсаторним механізмом, що 
обумовлює виражену Інтернет-залежність. Найбільш сильним 
провокуючим фактором у даному випадку є набір 
властивостей Інтернет як засобу комунікації. Анонімність і 
фактична неможливість перевірки наданої про себе 
інформації, можливість з’єднання в віртуальному образі 
реальних, бажаних і цілком вигаданих характерологічних та 
інших особливостей, стимулюють розвиток Інтернет-адикції в 
підлітковій віковій групі. 

У реальній взаємодії з однолітками можливості 
ототожнення з ідеальним «Я» обмежені безпосереднім 
контактом, допускає виникнення ситуацій, різко виявляють 
невідповідність між реальними і задекларованими якостями. 
Ця обставина практично повністю виключено при комунікації 
в межах мережі. У більшості випадків спілкування в рамках 
мережі не передбачає в подальшому перенесення відносин в 
фізичний світ, що залишає за користувачами повну свободу 
дій. 

Для дітей з інтернет-аддикцией характерні ті ж 
психічні прояви, що і для дорослих, але тільки протікають 
вони з ще більшою інтенсивністю. Так само як і для дорослих, 
для дітей і підлітків характерні проблеми зі спілкуванням, 
відчуття самотності і низька самооцінка. Слід зазначити, що у 
країнах дитяча комп’ютерна залежність за своїми масштабами 
вже прирівнюється до алкоголізму і наркоманії. Для дітей-
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аддиктов характерні зайва дратівливість, запальність, 
емоційна нестійкість. 

Емоційні відносини з людьми при адиктивне поведінці 
поступово все більше порушуються. Це виражається в 
зменшенні товариськості, в ухилянні від реальності, в 
наростанню ізоляції від інших людей. Н. В. Чудова (2002) [3] 
наводить такий список рис Інтернет-аддикта: складності в 
прийнятті свого фізичного «Я», низька самооцінка, складності 
в безпосередньому спілкуванні (замкнутість). 

Отже, спілкуючись з іншими людьми, людина засвоює 
загальнолюдський досвід, історично сформовані соціальні 
норми, цінності, знання і способи діяльності, а так само 
формується як особистість. Але одна з найголовніших 
функцій спілкування - це, без сумніву, функція організації та 
підтримки міжособових відносин. Вона служить інтересам 
налагодження і збереження досить стійких і продуктивних 
зв’язків, контактів і взаємин між людьми в інтересах їхньої 
спільної діяльності. У підлітковому віці спілкування займає 
одне з головних місць в житті. 

Отже, на сьогоднішній день Інтернет-залежність не 
визнається особливим захворюванням. Не існує 
психологічного чи психіатричного діагнозу: «Інтернет-
залежність» У порівнянні із залежностями від алкоголю і 
наркотиків, залежність від Інтернету в меншій мірі шкодить 
здоров’ю людини, не руйнує його мозок, і, здавалося б, 
достатня безпечна. 

Але, як відзначає К. Янг, залежність від Мережі 
визначається, насамперед, «сумою втрат в істотних сторонах 
буття». Іноді надмірне захоплення Інтернетом дійсно стає 
причиною серйозних проблем. Нездатність контролювати 
перебування у віртуальних світах може викликати звільнення 
з роботи, виключення з вузу чи розлучення, а то й 
самогубство. 

Онлайн-залежні, за словами медиків, страждають тими 
ж проблемами, що й інші «наркомани». Якщо з якоїсь 
причини вони не можуть вийти у Всесвітню мережу, то 
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стають злими, напружені і впадають у депресію. Великі суми 
витрачають на оновлення комп’ютерів і покупку нових 
програм. Дуже часто такі «хворі» нехтують сном або їжею. А 
для деяких і реальний секс йде на друге місце після 
віртуального. 

Просто так вирвати інтернет-залежного з віртуального 
світу неможливо: ефективних соціальних і психіатричних 
програм поки що немає. Лікують таких пацієнтів, як 
наркоманів — у тих же клініках, за тими ж терапевтичними 
схемами. При цьому психіатри стверджують, що за хворою 
дитиною часто проглядає хвора родина. Нерідко підлітки 
тікають у віртуальний світ через непорозуміння з близькими, 
ігнорування їхніх проблем. 
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Анотація. Стаття присвячена теоретичному аналізу 
суїцидальної поведінки підлітків, їх психологічних, вікових та 
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Актуальність дослідження. Соціальні кризові 

процеси, які відбуваються в сучасному суспільстві, негативно 
впливають на психологію людей, породжують тривожність і 
напруженість, озлобленість і жорстокість, насильство та 
агресію. Звільнення від традиційних норм, цінностей, 
відсутність певних зразків поведінки і моральних обмежень, 
ослаблення соціального контролю сприяють поведінковим 
порушенням в підлітковому середовищі (злочинність, 
наркоманія, споживання алкоголю, суїцид).   

Зміни, що відбуваються сьогодні в нашому суспільстві, 
висунули цілий ряд проблем, однією з яких є проблема 
високого рівня суїцидальної активності у підлітковому  віці. 
Актуальність теми дослідження пов’язана із зростаючим 
інтересом психологів, соціологів, педагогів до питання про 
причини виникнення, розвиток схильності до самогубства, 
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форми прояву суїциду в поведінці сучасної молоді. 
Представляється важливим те, що саме у підлітків цей процес 
набуває особливої складності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вивченням проблеми суїцидальної поведінки займалися такі 
науковці: Р.З. Авакян, С.В. Бородін, Є.М. Вроно, І.О. 
Кирилова, М.І. Ковальов, А.Р. Ратінов, І. Паперно, М.П. 
Мелентьєв, О.М. Моховиков, Г.Я. Пілягіна, В.В. Сулицький, 
А.П. Тищенко, А.П. Чупріков, В.О. Шаповалов, СІ. Яковенко, 
Н.М. Ярмиш. 

Мета статті: теоретичне обґрунтування сутності та 
форм суїцидальної поведінки підлітків.  

Виклад основного матеріалу.У психологічному 
словнику самогубство (суїцид)визначається як усвідомлений 
акт самоусунення з життя під впливом гострих 
психотравмуючих ситуацій, при яких власне життя як вища 
цінність втрачає сенс. 

Суїцид (англ. Suicide – самогубство) – акـт самـогубства,ـ 
який чинить людина в станـі сильного душевного розладـу абـо 
під впливом психічного захـворюванـня. У нашـі дні 
суїцидалـьна поведінка не розглядаєـться як однозначـно 
патـологічна. Зазـвичайـ самـогубство розглядаєـться як феномен 
соціалـьно-психологічної дезадـапـтацـії особистості в умовахـ 
мікросоціалـьних конфліктів [4, c. 33]. 

Суїцидалـьна поведінка маєـ внутрішні і зовнішні 
форми свого прояву (див. рис 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
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Рис. 1. Формипрояву суїцидалـьної  поведінки 
 
Внутрішні форми: 

 а�нтівіта�льне пода�ння (тобто роздуми про відсутність 
цінності життя); 

 па�сивні суїцида�льні думки (представـлення на тему своєї смерті 
при відсутності чіткого задـуму на самـовільне позбавـлення 
себе життя: «добре б померти» і т. д.); 

 суїцида�льні за�думи(розробки плану: продумуються способи, 
час і місце самогубства); 

 суїцида�льні на�міри(поєднання задуму, рішення і   вольового 
компоненту, що спонукає до безпосереднього переходу у 
зовнішню поведінку) (рис 1). 
Зовнішні форми: 

 суїцидальні висловлювання (Прямі висловлювання: »Я 
покінчу з собою»; «Я хочу померти»;»Я хочу бути з дідом на 
небесах»; «Я застрілюся». Опосередковані 
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висловлювання:»Вам недовго залишилося через мене 
хвилюватися»; «Всі проблеми в сім’ї через мене»; «Я більше 
не можу терпіти цей натиск»; «Я тягар для своїх батьків»; «Я 
не потрібний друзям. Що б я не зробив, від мене одні 
проблеми»). 

 суїцида�льні спроби (цілеспрямоване оперування 
засобами позбавлення себе життя, яке не закінчилося 
смертю); 

 за�вершений суїцид (дії, завـершені леталـьним результатـом)  
[7,c. 163-165] 

Так, анـтівіталـьне поданـня - це роздуми про 
відсутність цінності життя. Пасـивні суїцидалـьні думки - 
представـлення на тему своєї смерті при відсутності чіткого 
задـуму на самـовільне позбавـлення себе життя: «добре б 
померти» і т. д. 

Суїцидалـьні задـуми – це більш акـтивна форма прояву 
суїцидалـьності. Тенденція до самـогубства нарـостаєـ у формі 
розробки планـу: продумуються способи, часـ і місце 
самـогубства [3, c. 95].  

Суїцидалـьні намـіри з’являються тоді, коли до задـуму 
приєднується вольовий компонент – рішення, готовність до 
безпосереднього переходу у зовнішню поведінку.  
Суїцидальні висловлювання можуть  включати прямі й 
опосередковані висловлювання. Так, прямівисловлювання: «Я 
покінчу з собою»; «Я хочу померти»; «Я хочу бути з дідом на 
небесах»; «Я застрілюся». Опосередковані висловлювання: 
«Вам недовго залишилося через мене хвилюватися»; «Всі 
проблеми в сім’ї через мене»; «Я більше не можу терпіти цей 
натиск»; «Я тягар для своїх батьків»; «Я не потрібний друзям. 
Що б я не зробив, від мене одні проблеми»). 

Суїцидалـьна спроба – це цілеспрямованـе оперуванـня 
засـобамـи позбавـлення себе життя, яке не закـінчилося 
смертю. Спроба може бути оборотною і незворотною, 
спрямованـою на позбавـлення себе життя абـо на інші цілі.  

Завـершений суїцид – дії, завـершені леталـьним 
результатـом. 
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Період від виникнення суїцидалـьних думок до спроб їх 
реалـізацـії назـиваєـться пресуїцид. Тривалـість його може 
обчислюватـися хвилинамـи (гострий пресуїцид) абـо місяцями 
(хронічний пресуїцид). У випадـкахـ тривалـого 
пресуїциду процес розвитку внутрішніх форм суїцидалـьної 
поведінки чітко проходить описанـі вище етапـи. При гострих 
пресуїцидах послідовність не виявляється і можна 
спостерігатـи появу суїцидалـьних задـумів і намـірів відразـу 
ж [3, c. 144]. 

Фактори, які обумовлюють суїцидалـьну поведінку:  
соціалـьно-ситуацـійні, особистісні фактори; конфлікт; 
соціалـьно-психологічна дезадـапـтацـія; крахـ ціннісних 
устанـовок (втратـа сенсу життя); провокуючі факـтори; 
мотивацـійна ـготовність; призводять зовнішні факـтори; 
пресуїцид;  суїцид [5, c. 13]. 

Як засـвідчують данـі А.ـГ. Амـбрумової, найـбільший 
відсоток суїцидентів складـаюـть підлітки. Вона визначـила 
певні групи підлітків, які можуть покінчити життя 
самـогубством [2, c. 56]: підлітки, які вже намـагـалـися 
покінчити з собою (підлітки, які один разـ спробувалـи, 
повторюють спробу декілька разـів), підлітки із залـежністю 
(алـкоголь, нарـкотики, токсини), що призводить до 
запـамـорочення свідомості, порушенням психіки та 
дипресивним станـамـ, підлітки, в родині яких є самـогубці, 
фізично неповноцінні підлітки, діти, які хворіють 
невиліковними хворобамـи, психічно хворі підлітки, які 
стражـдаюـть афـективними розладـамـи та тяжкими депресіями, 
підлітки, які пережили важـку втратـу (смерть батـьків). 

Як ми бачимо, суїцидальна поведінка найчастіше 
зустрічається серед підлітків. Підлітковий вік охоплює період 
життя з 13 до 18 років (± 2 роки). Основною особливістю 
підліткового віку є глибока й болісна перебудова органـізму – 
статـеве дозріванـня. Статевий розвиток невіддільний від 
загального і відбувається безперервно, починаючи з 
народження. Проте в підлітковому віці він різко 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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прискорюється і протягом порівняно короткого періоду 
наступає повноцінна статева зрілість. 

Одним з централـьних новоутворень в особистості 
підлітка є виникнення у нього почуття дорослості. Статـи 
дорослим у розумінні підлітка означـаєـ, в першу чергу, бути 
самـостійним.Тому у підлітків (особливо у дівчатـок) виникаєـ 
підвищений інтерес до своєї зовнішності. У них формується 
новий образـ свого фізичного «Я», вони болісно переживаюـть 
наяـвні абـо навـіть уявні недоліки особи (прищі, вугри). 

Для задـоволення почуття дорослості підлітки 
намـагـаюـться у всьому насـлідуватـи дорослих (одяг, зачـіска,ـ 
косметика,ـ куріння, вечірки з танـцями і випивкою та інше). 
Конкретними зразـкамـи для насـлідуванـня стаюـть більш 
дорослі друзі, кіногерої і інші дорослі з «яскравـою» 
зовнішністю. 

Насـлідуванـня робить підлітка дорослим у власـних 
очахـ, і в очахـ, як йому здаєـться, оточуючих. При цьому думка 
однолітків для підлітків більш значـуща, ніж думка вчителів і 
рідних. Самـе на етапـі статـевого дозріванـня деякі підлітки 
починаюـть палـити, вживатـи нарـкотики, здійснюватـи 
протиправـні дії, хуліганـити, грубити вчителям [1, c. 98]. 

В 12-14 років у психологічному розвитку багـатـьох 
дітей насـтаєـ переломний момент, відомий під назـвою 
«підліткова криза»ـ. Зовні вона виявляється в грубості 
поведінки підлітка,ـ у прагـненні чинити напـерекір бажـанـням і 
вимозі дорослих, в ігноруванـні зауـважـень, замـкнутості і т. д. 

У віці 13-15 років підвищується соціалـьна акـтивність 
підлітка:ـ відчуття власـної дорослості визначـаєـ його прагـнення 
приносити користь суспільству, створюватـи матـеріалـьні 
цінності. Суспільно корисна працـя сприяє розвитку почуття 
колективізму, самـостійності, відповідалـьності й 
дисциплінованـості. 
Зростанـня для підлітків значـущості нових референтних груп 
неухильно відображـаєـться на контакـтахـ з батـькамـи.  

Підлітки починаюـть більше вільного часـу проводити 
поза сім’єю, рідше супроводжують дорослих під часـ 
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відпустки, пізно лягаюـть спатـи і все менше хочуть 
залـишатـися вечорамـи вдома.ـ Одночасـно у них знижується 
готовність бути слухняними і слідуватـи вказـівкамـ батـьків. Це 
обумовлено тим, що в уявленнях підлітків дорослі все більше 
втрачـаюـть унікалـьні власـтивості, якими вони ранـіше володіли 
в очахـ своїх дітей [4, c. 88]. 

Висновки.  Такـим чином, подано теоретичний аналіз 
суїцидальної поведінки підлітків, їх психологічних, вікових та 
індивідуальних особливостей. Показано, що суїцидалـьна 
поведінка – це спроби абـо загـроза самـогубства,ـ пов’язанـі з 
соціалـьними, особистісними, іншими об’єктивними чи 
суб’єктивними причинамـи.  Представленими дослідникамـи 
самـогубство розглядаєـться як насـлідок соціалـьно-
психологічної дезадـапـтацـії особистості в умовахـ пережитих 
нею конфліктів. При цьому суїцид являє собою один з 
варـіанـтів поведінки людини в екстремалـьній ситуацـії. 

Перспективами подальших досліджень є емпіричне 
дослідження схильності до суїцидальної поведінки в 
підлітковому віці. 
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Постановка проблеми. Позбавлення в дитинстві 

батьківського піклування негативно впливає на розвиток 
особистості дитини і призводить до виникнення 
різноманітних порушень розвитку та функціонування 
особистості. У подальшому це ускладнює адаптацію дитини 
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до соціального оточення, позначається на формуванні Я-
концепції. Освоєння системи соціальних відносин і 
формування на цій основі інтегрованої системи Я-образу – 
найважливіше завдання підліткового віку. У зв’язку з цим 
дослідження процесу розвитку Я-образу дітей зі 
зруйнованими сімейними зв’язками є однією з нагальних 
проблем як у плані аналізу закономірностей становлення 
особистості, так і в плані вивчення оптимізації процесу 
входження їх у світ дорослих та ефективної соціалізації. 

Вивчення проблем становлення і формування 
особистості в інтернатних закладах свідчить про 
несприятливий психічний розвиток дітей у закритих 
установах, що в першу чергу, пов’язано із своєрідною 
системою спілкування дорослих з дітьми, звуженням 
оточуючого простору, відсутністю диференційованого 
підходу до дітей, тощо. Соціалізація дітей-сиріт 
ускладнюється особливостями стану їхнього здоров’я та 
розвитку. Групове спілкування з дорослими, постійні 
вказівки, настанови та контроль з боку дорослих формують в 
інтернатних вихованців специфічні особливості 
психологічного розвитку, що підтверджується результатами 
досліджень психологів. 

Як випливає із сказаного нами вище, умови виховання 
дітей в інтернатах визначаються як деприваційні, відірвані від 
широких соціокультурних відносин у суспільстві. Депривація 
відмежовує дитину від соціальних зв’язків з навколишнім 
світом, ускладнює процес формування самої особистості як 
унікального і неповторного феномена, погіршує встановлення 
суспільно значущих стосунків через нестачу міжособистісних 
взаємин на рівні «батьки-діти» . 

Метою статті є вивчення психологічних особливостей 
розвитку особистості підлітка в умовах закладу інтернатного 
типу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Сучасним 
соціальним запитам відповідають роботи вчених, присвячені 
психосоціальному розвитку дітей, які перебувають у 
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прийомних сім’ях (заміщувальної опіки) (Г. М.Бевз), 
особистісним зрушенням вихованців, що є наслідками 
переживання ними тривалої соціально-психологічної 
депривації (Г. О. Хомич) та шляхи надання психологічної 
допомоги депривованій особистості (А. Й. Капська та ін.). 
Стосовно періоду дорослішання констатовано, що підлітки 
школи-інтернату проявляють емоційну нестійкість, 
схильність до непередбачуваних афектів, напругу при 
встановленні нових контактів, немотивоване почуття 
провини, підвищену конформність. Такі характеристики 
свідчать про наявність соціальної дезадаптації, незахищеності 
перед труднощами життя та втрату звичного образу взаємодій 
(В. М. Гарбузова, М. М. Коренєв, С. О. Левенець)[Бевз, 2003]. 

Виклад основного матеріалу. Проблема розвитку 
особистості в умовах закладу інтернатного типу в останні 
роки набуває все більшу і більшу актуальність. Були 
спрямовані на вивчення різні аспекти психічного розвитку 
дітей-сиріт, вони знайшли своє відображення в роботах М. Ю. 
Кондратьева, В. С. Мухиной, А. М. Прихожан, О. Е. 
Смірновой,  Н. Н. Толстих, Н. К. Радіной і ін.  

Низкою науковців доведено, що умови життя і 
виховання в закладі закритого типу та відсутність дитячо-
батьківських стосунків деструктивно впливають на 
особистісний розвиток дітей-сиріт: у них спостерігається 
знижений загальний психічний тонус, порушення процесів 
саморегуляції, домінування пасивності у різних видах 
діяльності, недостатня здатність до співчуття, імпульсивність 
в поведінці, знижена (в порівнянні з ровесниками з сім’ї) 
емоційна регуляція, емоційно-пізнавальна 
взаємодія[Кононенко, 2006]. 

Доведено, що загалом зростання дитини в умовах 
закладів інтернатного типу, призводить до проблеми її в 
емоційному, інтелектуальному, мовленнєвому та фізичному 
розвитку. Вона має труднощі у спілкуванні та поведінці, 
характеризується звуженням світогляду та труднощами в 
особистісному зростанні та адаптації до нових умов 
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життєдіяльності, соціалізації та інтеграції в суспільство в 
цілому. Наведемо деякі результати конкретних досліджень з 
означеної проблеми[Смирнова, 2003]. 

Так, виявлено, що порушення у розвитку особистості 
дитини-сироти виникають на основі дії двох груп 
несприятливих соціально-психологічних факторів. Першу 
групу складають фактори, зумовлені недоліками виховання в 
колишніх родинах: негативна спадковість, безпритульність, 
бездоглядність і жорстоке ставлення та ін. В другу групу 
увійшли фактори, зумовлені наслідками недосконалої 
системи виховання в інтернатних закладах: неповноцінне 
спілкування з дорослими через відсутність достатньої 
кількості персоналу і його велику плинність; постійне 
перебування в закладі закритого типу і відсутність контактів з 
довкіллям; звужене коло спілкування, регламентація вільного 
часу режимними моментами та ін.  

Відомо, що особливу тривогу викликають проблеми 
соціальної адаптації й постінтернатного становлення 
випускників інтернатних установ. Після закінчення інтернату, 
кожен з випускників іде в самостійне життя, де зазнає 
глибокої кризи, яка породжена труднощами соціалізації, 
дитина не здатна стати повноцінним членом суспільства. 
Представники даної соціальної групи зазнають труднощів у 
професійному самовизначенні, у шлюбі, у встановленні 
професійних і дружніх відносин, значна частина поповнює 
ряди правопорушників[Кононенко, 2006]. 

О. К. Агавелян відмічає, що діти, які виховувались у 
дитячих будинках або у школі-інтернаті, менш пристосовані 
до життя, ніж діти, які виховувалися в родині. Діти, які 
живуть у родині, мають можливість для розширення свого 
соціального кругозору, більш широкий спектр спілкування, 
що має значний вплив на процес соціально-побутової 
адаптації та їх підготовки до самостійного життя[Агавелян, 
1974]. 

Дослідження Д. Віткаускайте доводять, що із стороною 
побуту діти-сироти знайомі недостатньо й засвоєння 
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відповідних навичок становить певні труднощі, хоча педагоги 
і намагаються подолати ізольованість дитини від 
навколишнього середовища, що в стінах інтернату 
(збільшують число прогулянок, екскурсій, під час яких учні 
вступають у спілкування з працівниками магазинів, кіно, 
підприємств побутового обслуговування). Незважаючи на це, 
діти-сироти, як показують дослідження Д. Віткаускайте, 
орієнтуються у соціальному середовищі, в тому числі в 
питаннях соціально-побутового характеру гірше, ніж діти, які 
живуть в умовах родини[Віткаускайте,1999]. 

Аналіз численних досліджень, присвячених вивченню 
СПО дітей-сиріт показав, що сироти гірше, ніж їх однолітки, 
які мають батьків, орієнтовані в питаннях, пов’язаних із 
правилами культури поведінки, покупкою товарів у магазинах 
і цінами на окремі продовольчі й промислові товари. Останнє 
науковці пояснюють тим, що багато кому з дітей не 
доводилось нічого купувати самостійно. Адже дитина 
розвивається не тоді, коли з нею ведуть розмови, повчають її, 
а коли вона отримує відповіді на питання, які її цікавлять, 
свідомо і самостійно бере участь у діяльності. 

Психологічні особливості розвитку дитини в закладах 
інтернатного типу, як відмічають ряд дослідників, зумовлені 
впливом деприваційних умов виховання, проявляється як в 
особистісному аспекті, так і у процесі соціалізації. Так, 
спостереження О. І. Антонової, О. П. Домошевської показали, 
що, як наслідок, перебування у дитячих будинках і закладах 
інтернатного типу призводить до виникнення у дітей 
деприваційних ситуацій, коли дитині не надається у достатній 
кількості емоційних, сенсорних, когнітивних та соціальних 
стимулів. Це є причиною виникнення у дітей психічної 
депривації, яка суттєво впливає на подальший психічний 
розвиток дитини та її соціалізацію. 

Термін «депривація» активно використовується в 
психологічній літературі останніх років. Однак у визначенні 
змісту цього поняття відсутня єдність. 
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Слово «депривація» (від англ. deprivation) означає 
позбавлення, втрату. В основі його лежить латинський корінь 
privare, що означає «відокремлювати». Префікс de в 
англійському слові передає посилення значення кореня 
(можна порівняти: лат. pressare- «прес», «тиснути» і англ. 
depression - «депресія», «придушення»). 

В англомовній літературі поняття «депривація» 
(deprivation, або відповідно рrivation) позначає втрату чого-
небудь, позбавлення через недостатнє задоволення якої-
небудь важливої потреби. При цьому мова йде не про фізичні 
недоліки, а про недостатнє задоволення саме психічних 
потреб (психічна депривація). 

Внаслідок різнобічного аналізу наукових робіт 
психологів визначено, що психічна депривація індивіда є 
станом, який виникає у ситуації тривалого незадоволення 
його життєво-важливих потреб. Цей стан визнається одним із 
найскладніших та руйнівних симптомів негативного впливу 
виховання за відсутності сімейних взаємодій на особистісне 
зростання дітей, особливо у період підлітковості. 

Висновки. Тому, з усього вище сказаного можна 
зробити висновок, що проблема впливу депривації на 
розвиток дітей, незважаючи на накопичений досвід, як і 
раніше залишається актуальною, тому що не всі види 
депривації вивчені в достатній мірі, маловивченими 
залишаються її наслідки, а найголовніше - профілактика і 
корекція. 
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Теоретичний аналіз проблеми збереження здоров’я 
у осіб похилого та старечого віку 

 
Анотація. У даній статті розглядаються особливості 

збереження здоров’я у осіб похилого та старечого віку, 
представлено опис образу здоров’я як складного явища 
багатофакторної детермінації, що має назву моделі здоров’я. 
Охарактеризовано сутність здорового способу життя та його 
основні структурні елементи, а також розглянута система 
профілактичних методів, що сприяють збереженню здоров’я, 
забезпечують підвищення життєвого тонусу організму та 
зняттю стресів.   

Ключові слова: вікові зміни, здоров’я, захворювання, 
здоровий спосіб життя, моделі здоров’я.  
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Актуальність дослідження.  В останні роки здоров’я 

та довголіття людей похилого та старечого віку є досить 
актуальною проблемою сьогодення. Погіршення здоров’я 
населення з кожним роком все зростає. Найпоширенішими 
хворобами у людей похилого та старечого віку є 
захворювання серцево-судинної системи, опорно-рухового 
апарату, ожиріння. За даними багатьох досліджень, здоров’я 
людини лише на 11-16% залежне від медичного забезпечення, 
на 21-26% від довкілля, на 14-19% від генетичних факторів та 
52-55% від способу та умов життя [1]. 
        Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням 
проблеми збереження здоров’я у осіб похилого та старечого 
віку займалися такі науковці: Н. М. Амосов, П. Брег, С.Р 
Волков, М.М. Волкова,  В.А. Іванченко,  А.А. Кожин, С.В. 
Кочан,  Д.А.Крюкова,  Г.А. Лапіс,   Л.А. Лисак,                           
В.Г. Лифляндский, Е.Н. Нечаєва, Т. Світло,  В.А. Соловйов,  
О.В. Фурса, та ін. 
 

Мета  статті - на основі аналізу об'єкта дослідження 
виявити проблеми оздоровлення людей похилого та старечого 
віку, специфіку застосування різних оздоровчих методів з 
урахуванням змін, що відбуваються в організмі, зумовлених 
процесом старіння. 
            Виклад основного матеріалу. Здоров’я – це первинна 
властивість людини; здатність до оптимального 
фізіологічного, психологічного і соціального функціонування, 
цілісної інтегративної поведінки, спрямованої на задоволення 
власних потреб; здатність організму до збереження 
відповідної вікової опірності (резистентності) [2, с. 57]. 

Розуміння здоров’я з погляду його незмінності, 
сталості – це стан повного фізичного, психологічного і 
соціального добробуту; стан повноти пристосованості, 
відсутності хвороб, фізичних дефектів; стан трудової та 
суспільної активності, виконання суспільних функцій; 
нормальний психосоматичний стан людини, здатної 
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реалізувати свій потенціал тілесних і духовних сил та 
оптимально задовольнити систему матеріальних, духовних і 
соціальних потреб [2, с. 54].  

Здоров’язбереження – це процес і результат, який 
полягає в збереженні, підтриманні та зміцненні здоров’я 
людини. Здоров’язбереження полягає у створенні 
сприятливих умов для всебічного гармонійного розвитку 
здорової цілісної особистості (з погляду холістичного 
підходу) у єдності фізичної, психічної, соціальної та духовної 
компонентів здоров’я і формування відповідної 
спрямованості особистості (поведінки, способу життя), що 
сприяє її самоактуалізації. Причому сприятливі умови – це 
здоров’язберігаюче середовище, утворене зовнішнім 
(безпечне фізичне й соціальне довкілля) і внутрішнім 
(духовний і психологічний комфорт) компонентами, а 
здоров’язберігаюча діяльність передбачає збереження й 
зміцнення здоров’я особистості завдяки навчанню здоров’ю 
через засвоєння культури здоров’я [3, с. 8]. 

Для здійснення здоров’язберігаючої діяльності 
фахівець соціальної сфери, зокрема соціальний працівник, 
повинен оцінити стан здоров’я клієнта з метою визначення 
основних параметрів здоров’я, встановлення його рівня 
відповідно до показників. На підставі цього формується зміст 
і обсяг заходів здоров’язберігаючої діяльності, 
відбуватиметься відбір або проектування відповідної 
технології збереження здоров’я. Орієнтиром для оцінювання 
здоров’я клієнта соціальним працівником є розуміння ним 
основних ознак здоров’я, його світоглядна орієнтація в цьому 
питанні. Укладений на основі певних теоретичних і 
методологічних підходів опис образу здоров’я як складного 
явища багатофакторної детермінації має назву моделі 
здоров’я [4]. 

Біомедична модель здоров’я акцентує увагу на 
природно-біологічній сутності людини, підкреслює 
домінантне значення біологічних закономірностей у 
життєдіяльності особистості. Визначення здоров’я 
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зорієнтоване на відсутність у людини хвороб, біологічних 
аномалій, відхилень у фізіологічному розвитку та 
суб’єктивних скарг на здоров’я. Здоров’я залежить від 
зовнішніх стосовно індивіда чинників – медичних впливів; 
медичне забезпечення як детермінанта здоров’я домінує над 
особистісним. Основний зміст реабілітації – це медичні 
заходи (лікування, оздоровлення, часткова компенсація 
анатомо-фізіологічних вад), а не повноцінна соціальна 
інтеграція людей з порушенням здоров’я в суспільство 
здорових людей. 

 Біопсихосоціальна модель ґрунтується на визначенні 
поняття здоров’я, зафіксованому в преамбулі Статуту ВООЗ, 
1948 р. Усі заходи зі збереження здоров’я можна представити 
в трьох основних підходах, зумовлених переважною 
прихильністю тих, хто залучений у процес допомоги, до 
однієї з груп чинників здоров’я. Перший підхід ґрунтується 
на визнанні власного вибору індивідом поведінки та способу 
життя як головної детермінанти здоров’я. Тому допомога має 
зосереджуватися на зміні поведінки з «нерозважливої», 
шкідливої для здоров’я на саногенну, оздоровчу, формування 
навичок здорового способу життя. Прихильники другого 
підходу зосереджуються на соціальному оточенні індивіда та 
відносинах соціальної підтримки. Тому має значення робота з 
соціальним оточенням – сім’єю, колективом, громадою. 
Згідно з третім підходом, найважливіший вплив на здоров’я 
людини мають соціально-економічні чинники, тому саме 
вплив на соціальну політику, а також безпосередні заходи 
соціального захисту і забезпечення визначаються як 
пріоритетні, найдієвіші у збереженні здоров’я. 

Біосоціодуховна модель здоров’я розглядає здоров’я як 
феномен цілісності біологічної, психічної, соціальної та 
духовної компонентів, інтегрованих саме духовною 
складовою. У біосоціодуховній моделі акцент зроблено на 
переосмисленні фундаментальних значень (смислів) і 
цінностей, що визначають структуру особистості у напрямку 
духовно-моральної свідомості. Це дає змогу назвати модель 
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також «холістичною», «аутотелічною», «ціннісно-
моральною», «інтеграційною». 

Спосіб життя - це досить широка категорія, яка 
включає індивідуальні форми поведінки, активність і 
реалізацію всіх можливостей у праці, повсякденному житті та 
культурних звичаях, властивих тому чи іншому соціально-
економічному укладу. Крім того, спосіб життя включає в себе 
кількість та якість потреб людини, їх взаємини, емоції. 

Здоровий спосіб життя як комплексне поняття є 
вужчим, ніж власне спосіб життя. Багато дослідників 
встановлюють здоровий спосіб життя як сукупність зовнішніх 
і внутрішніх умов життєдіяльності людського організму, за 
яких усі його системи працюють триваліше, а також 
сукупність раціональних методів, що сприяють зміцненню 
здоров’я, гармонійному розвитку особистості, методи праці й 
відпочинку. Складовими способу життя є: рівень, якість і 
стиль життя. Здоров’я з позицій категорії «якості життя» є 
вибором такого способу життя, за якого людина отримує 
задоволення від здоров’я, а його стійка наявність забезпечує 
довголіття з високим рівнем душевного комфорту (за М. М. 
Амосовим) [5]. 

Формування здорового способу життя у людей 
похилого віку має дуже велике значення, оскільки може не 
тільки покращити загальний рівень здоров’я, а й запобігти 
появі багатьох захворювань, зокрема захворювань серцево-
судинної системи, опорно-рухового апарату, ожиріння та 
інших. 

Основними структурними елементами здорового 
способу життя: 

1. Безпечне та сприятливе для життя навколишнє 
середовище  

2. Відмова від шкідливих звичок: куріння, вживання 
наркотиків, алкоголю;  

3. Харчування помірне, відповідне фізіологічним 
особливостям конкретної людини, інформованість про якість 
вживаних продуктів; 
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4. Рух: фізична активність, включно зі спеціальними 
фізичними вправами; 

5. Гігієна організму: дотримання правил особистої та 
громадської гігієни; 

6. Загартовування; 
7. Емоційне самопочуття; 
8. Інтелектуальне самопочуття; 
9. Духовне самопочуття; 
10. Здоровий та повноцінний сон. 
Головними причинами виникнення стресового розладу 

в людей похилого та старечого віку є: 
- звуження кола спілкування; 
- відсутність або зменшення активної трудової 

діяльності; 
- відсутність сталого життєвого ритму 
- значне погіршення здоров’я  
Довготривала життєдіяльність організму кожної 

людини повністю залежить від того, як вона піклується про 
своє здоров’я. 

Профілактика багатьох захворювань залежать від 
регулярних занять оздоровчою фізичною культурою. Такі 
заняття забезпечують підвищення життєвого тонусу 
організму та зняттю стресів. 

Загальну неспецифічну дію на організм здійснюють 
фізичні вправи, які являються біологічним стимулятором 
доброякісних реакцій. Крім цього, фізичні вправи 
покращують динаміку основних нервових процесів, 
стимулюють умовно-рефлекторну діяльність. Оскільки, під 
час занять фізичною культурою відбувається збудження 
симпатичної частини автономної нервової системи, 
покращують свою діяльність серцево-судинна та дихальна 
системи, покращується діяльність органів чуття, 
підвищується тонус і працездатність ЦНС. Крім регулярних 
занять фізичною культурою, позитивно впливає на 
функціонування всього організму загартовування. 
Загартовування покращує життєвий тонус організму, 
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загальний стан імунної системи, функції вегетативних систем, 
попереджує передчасне старіння. 

Одним з найбільш поширених видів фізкультурно-
оздоровчих занять серед людей похилого віку є ходьба. 
Ходьба – це не тільки спосіб пересування, але й ефективний і 
корисний для здоров’я вид спорту, цінність якого 
усвідомлюється лише тоді, коли трапляються якісь 
порушення: тимчасова нездатність ходити через біль в ногах, 
або коли людина прикута до ліжка. 

Основною перевагою оздоровчої ходьби є те, що вона 
легко дозується і саме це дозволяє здійснювати точний облік і 
контроль фізичного навантаження. Залежно від тривалості та 
інтенсивності, ходьба показана всім, не залежно від віку і 
статі. Заняття оздоровчою ходьбою не вимагають спеціальних 
умов, мають велике значення і проводяться на свіжому 
повітрі. Також важливо є те, що дозована ходьба не 
призводить до перенапруження функціональних систем 
організму, що особливо актуально для осіб похилого віку[6].  

Під впливом аеробних тренувань в організмі людини 
виникають такі позитивні функціональні зрушення: 

- покращується постачання та живлення тканин 
киснем, покращується функціонування серцевого м’яза, 
збільшується систолічний (СОК) та хвилинний (ХОК) обсяг 
крові; 

- збільшення показників витривалості при напруженій 
фізичній роботі, збільшення загального обсягу крові, 
покращення транспортування кисню; 

- біохімічні зрушення в крові сприяють профілактиці 
різних захворювань: атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, 
інсульту; 

- збільшення життєвої ємності легень, що в свою чергу, 
підвищує адаптаційні можливості організму; 

- зміцнення кістково-м’язової системи, збільшення 
потужності та сили різних м’язових груп; 

- підвищення адаптації до умов зовнішнього 
середовища та працездатності людини. 
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Ефективним засобом попередження захворювань та 
передчасного старіння є активний руховий режим, який 
забезпечує рухову недостатність, розвиває тренувальний стан. 
Регулярні фізичні вправи та навантаження можуть сприяти 
відновленню нормальної діяльності органів людей похилого і 
старечого віку [7]. 

Висновки.  Таким чином, старість може стати гідним 
періодом життя, якщо людина вступить в нього якомога 
більше здоровою, збереже гігієнічні навички, набуті в більш 
молодому віці, і, нарешті, якщо буде формувати свою старість 
задовго до її настання. Профілактичні заходи, прийняті в віці 
після 40 років, сприяють більш успішному протіканню 
старості, запобігають багатьом страждання і старечу неміч. 
Людині, вже не молодої, з розвиненими дистрофічними 
змінами в організмі, важче змінити характер харчування, 
починати заняття гімнастикою або іншими видами 
лікувальної фізкультури. У той час як збереження корисних 
навичок, набутих протягом років, здійснюється легше і 
дозволяє підтримувати старіючий організм в хорошій формі. 
Активний спосіб життя зменшує ризик захворювання на 
коронарну хворобу і розвитку ожиріння, яке в свою чергу 
сприяє виникненню цукрового діабету, а коронарна хвороба 
ускладнює перебіг гіпертонії, що розвивається у літньої 
людини. 

Перспективами подальших досліджень є 
висвітлення практичних аспектів застосування та організації 
роботи, щодо збереження здоров’я у осіб похилого та 
старечого віку, та їх реалізація. 
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