
 

215 
 

СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА  

(ДОПОВІДІ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ) 
 

 

Борисюк С.О. канд. пед. наук, доцент Ніжинського державного 

університету ім. Миколи Гоголя 

Вовчемис К.В., Голуб К.Ю. студенти Ніжинського державного 

універстету ім. Миколи Гоголя 

 

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНОЇ 

ЗРІЛОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 

Сучасне суспільство характеризується швидкими, часто не 

прогнозованими змінами у всіх сферах життя: політиці, промисловості, 

культурі, освіті. У зв'язку з цим змінюються й соціальні вимоги до сучасної 

молоді. Сучасне суспільство потребує виховання самостійних, творчих і 

відповідальних людей, здатних ефективно взаємодіяти у розв'язанні 

соціальних, виробничих і особистих проблем. Особливого значення набуває 

здатність людини жити і розвиватись в умовах безперервного суспільного 

оновлення. Серед базових компонентів особистісного розвитку, якими має 

оволодіти молода людина як активний творець власної долі є соціальна 

зрілість. Соціальна зрілість - якісний ступінь розвитку особистості в умовах 

конкретного соціального середовища, який забезпечує творче входження її в різні 

види культури й сприяє інтенсивному її соціальному, професійному зростанню.  

При цьому соціальна зрілість по- різному розвивається у гендерному аспекті та має 

різну змістовну спрямованість. 

У науковій літературі проблемою  соціальної зрілості особистості 

детально займалися Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, М. Лебедик, І. Звєрєва, О. 

Кононко, Н. Сергєєва, Ю. Бардін, Є. Головаха, Л. Дениско, В. Радул [2,4]. Разом 

з тим, проблематика вивчення соціальної зрілості як у змістовному та  гендерному 
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аспектах, так і в плані відмінностей її розвитку у мешканців міст і сільської 

місцевості, недостатньо представлена у сучасних наукових пошуках.   

           Соціальна значущість та актуальність зазначеної тематики визначили 

мету нашого дослідження -  виявити особливості розвитку саме змістовного та 

гендерного аспекту прояву соціальної зрілості у сучасної молоді у міській та  

сільській місцевості. 

          Поняття соціальної зрілості трактується дослідниками як  

соціальна властивість особистості, яка виявляється у сформованості 

установок, знань, умінь, стійких ціннісних орієнтаціях і спрямованості її 

діяльності на реалізацію суспільних ідеалів, якісне виконання сукупності 

соціальних ролей, що є свідченням такого рівня інтелектуального, емоційного, 

вольового розвитку, який дозволяє їй адекватно усвідомлювати своє місце у 

системі суспільних відносин і бути відповідальною не лише за свої дії , а й 

вчинки інших.   У процесі соціалізації особистість активно відтворює  

набутий  соціальний досвід у своїй діяльності та спілкуванні та проявляє 

соціальність як характеристику, що вказує на ставлення людини до соціальної 

дійсності. 

           Соціальну зрілість людини можна визначити як якісний ступінь 

розвитку особистості в умовах конкретного соціального середовища, який 

забезпечує її входження у різні види соціокультурної ситуації і сприяє 

соціальному та професійному зростанню, характеризує особистість як 

цілісність, визначає форми прояву особистості та її ставлення до різних 

аспектів життя суспільства і, як наслідок,- формує світоглядні позиції індивіда 

як цілісного суб’єкта у процесі соціалізації і життєдіяльності.  

        Для вивчення прояву соціальної зрілості нами був створений 

опитувальник, що розкриває ставлення особистості до актуальних соціальних 

проблем сьогодення. У запитанні визначались соціальні явища, через оцінку 

яких можна дослідити   рівень розвитку змістовного та гендерного аспектів 

прояву соціальної зрілості молоді міста і села, а саме: поширення ВІЛ/СНІДу , 

поширення наркоманії серед молоді, поширення венеричних захворювань серед 
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молоді, велика кількість злочинів та правопорушень, які скоює молодь , 

проблеми насильства , зловживання алкоголем серед молоді, проблема 

здорового способу життя , легковажне ставлення молоді до статевих стосунків , 

проблема проституції , поширення тютюнопаління серед молоді , безробіття 

молоді, недостатні можливості для занять спортом, низький рівень медичного 

обслуговування ,екологічний стан довкілля , загальна криза моральності , 

незначні можливості задоволення культурних потреб , низький рівень 

поінформованості про здоровий спосіб життя, розповсюдження порнографії , 

поширення дитячої порнографії , проблема суїциду , проблема торгівлі людьми. 

          Через визначення респондентами значимості перелічених вище проблем  

можемо говорити про їх переживання  як внутрішньо актуальних, а тому 

таких, які виявляють саме змістовні компоненти соціальної зрілості 

опитуваної молоді.      

        Аналізуючи відповіді респондентів, нами був проведений аналіз рівня 

прояву соціальної зрілості молоді  міста та села саме у змістовному та 

гендерному аспектах.  

     В опитуванні брали участь студенти вищих закладів міста Ніжина.                                 

Загальна вибірка досліджуваних становила 75 осіб, з них-37 осіб з міста 

(жінок-  18, чоловіків – 19); 38 осіб з села ( жінок - 21, чоловіків – 17).  

   Результати опитування показали відмінності у змістовному компоненті 

розвитку соціальної зрілості у респондентів міста та села. Так, для  міської 

молоді актуальність соціальних проблем проявилася у такому співвідношенні:   

1 - Поширення ВІЛ/СНІДу  - 45,5% 

2 - Поширення наркоманії серед молоді – 54% 

3 - Поширення венеричних захворювань серед молоді – 43,2% 

4 - Велика кількість злочинів та правопорушень, які скоює молодь – 35,1% 

5 - Проблеми насильства – 51,3% 

6 - Зловживання алкоголем серед молоді – 27% 

7 - Проблема здорового способу життя – 37,8% 

8 - Легковажне ставлення молоді до статевих стосунків – 51,5% 
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9 - Проблема проституції – 16.2% 

10 - Поширення тютюнопаління серед молоді – 29,7% 

11 - Безробіття молоді – 43,2% 

12 - Недостатні можливості для занять спортом – 29,7% 

13 - Низький рівень медичного обслуговування – 43,2% 

14 - Стан довкілля – 40,5% 

15 - Загальна криза моральності – 43,2% 

16 - Незначні можливості задоволення культурних потреб – 28,7% 

17 - Низький рівень поінформованості про здоровий спосіб життя – 13,5% 

18 - Розповсюдження порнографії – 21.6% 

19 - Поширення дитячої порнографії – 40,5% 

20 - Проблема суїциду – 35,1% 

21 - Проблема торгівлі людьми – 40,5%. 

Отже, для міської молоді важливим є: поширення наркоманії серед молоді, 

проблема насильства та легковажне ставлення молоді до статевих стосунків.  

    Серед  студентів із  сільської місцевості пріоритетність соціальних проблем 

розподілилася таким чином: 

1 - Поширення ВІЛ/СНІДу  - 52,6%  

2 - Поширення наркоманії серед молоді – 50% 

3 - Поширення венеричних захворювань серед молоді – 42,1% 

4 - Велика кількість злочинів та правопорушень, які скоює молодь – 28,9% 

5 - Проблеми насильства – 57,8% 

6 - Зловживання алкоголем серед молоді – 47,3% 

7 - Проблема здорового способу життя – 36,8% 

8 - Легковажне ставлення молоді до статевих стосунків – 34,2% 

9 - Проблема проституції – 28,9% 

10 - Поширення тютюнопаління серед молоді – 21% 

11 - Безробіття молоді – 57,8% 

12 - Недостатні можливості для занять спортом – 47,3% 

13 - Низький рівень медичного обслуговування – 44,7% 
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14 - Стан довкілля – 50% 

15 - Загальна криза моральності – 34,2% 

16 - Незначні можливості задоволення культурних потреб – 21% 

17 - Низький рівень поінформованості про здоровий спосіб життя – 15,7% 

18 - Розповсюдження порнографії – 26,3% 

19 - Поширення дитячої порнографії – 47,3% 

20 - Проблема суїциду – 26,3% 

21 - Проблема торгівлі людьми – 21%. 

           Як бачимо, в загальному показники значимості соціальних проблем 

знаходяться на приблизно однаковому рівні, що говорить нам про незначні 

відмінності в змістовному аспекті прояву соціальної зрілості у молоді як села, 

так і міста. Найбільшу значимість для жителів села мають наступні соцільні 

проблеми: поширення ВІЛ/СНІДу, поширення наркоманії серед молоді, 

проблема насильства, зловживання алкоголем, безробіття молоді, недостатня 

можливість для занять спортом, низький рівень медичного обслуговування, 

стан довкілля та поширення дитячої порнографії.           

Найбільші відмінності між мешканцями міста і села спостерігаються в 

наступних соціальних проблемах і їх значимості: велика кількість злочинів та 

правопорушень, які скоює молодь; проблема здорового способу життя; низький 

рівень медичного обслуговування. Якщо інші загальні показники актуальності 

соціальних проблем для сучасної молоді знаходяться на приблизно однаковому 

рівні, що говорить нам про незначні відмінності в змістовному аспекті прояву 

соціальної зрілості у молоді села і міста, то коло проблем, які є значимими, 

суттєво є більшим у представників сільської молоді.  

        У гендерному аспекті відповіді респондентів щодо актуальності 

соціальних проблем різняться у межах сталої тенденції, а саме - жінок більше, 

ніж чоловіків хвилюють соціальні проблеми.  Така тенденція зберігається для 

жителів як села, так і міста.         
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Висновок. За результатами проведеного дослідження можемо констатувати, що 

загалом рівень розвитку змістовного та гендерного аспектів прояву соціальної 

зрілості молоді міста і села знаходяться на приблизно однаковому рівні, але 

мають свої відмінності.  
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НОНКОНФОРМІЗМ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ЮНОСТІ 

 

Нонконформізм [від лат. non - ні, немає і conformis - подібний, згідною] - 

готовність, незважаючи ні на які обставини, діяти всупереч думці і позиції 

більшості, відстоювати прямо протилежну точку зору, здатність людини 

чинити опір тиску групи, думати і діяти по-своєму. [2] Як правило, 

високим нонконформізмом  володіють більш інтелектуальні, впевнені у собі і 

стійкі до стресів люди. У ряді випадків нонконформізм є  прагненням 

чинити саме наперекір. 

Незгода і протест завжди були властиві людській природі і неодноразово 

служили запорукою розвитку і прогресу. Деякі еволюціоністи навіть вважали 

своєрідний первісний «нонконформізм», який полягав у запереченні природних 

тваринних імпульсів, одним з визначальних факторів антропогенезу. 

Однак з ускладненням соціальної організації людства роль 

нонконформізму ставала все більш неоднозначною. Адже будь-яка система 

закономірно прагне маргіналізувати, придушити, а в кінцевому рахунку, і 

зовсім виключити протест, і чим вона складніша, тим більше у неї для цього 

можливостей. Але й нонконформістські елементи прогресують, все частіше 

переходячи на екстремістські, суто деструктивні позиції.  

Нонконформна реакція, як і конформна, обумовлена і визначена груповим 

тиском, є залежною від нього, хоча і здійснюється в логіці «ні». Поведінковий 
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негативізм нерідко пов'язаний з тим, що конкретний індивід виявляється на 

стадії входження в групу, що часто спостерігається у юності, коли головним 

особистісним завданням для нього виступає завдання «бути і, головне, 

здаватися не таким, як усі». У значно більшій мірі реакціям і конформізму, і 

нонконформізму протилежний феномен самовизначення особистості в групі, 

що яскраво проявляється в період юності.[5] 

Незалежно від того, що нонконформна поведінка багатьма дослідниками 

оцінюється як принципово несхожа з конформною, в психологічному плані ця 

форма особистісної активності не просто близька, а, по суті, ідентична проявам 

конформізму, тому що в обох випадках можна практично з повною впевненістю 

говорити про залежність індивіда від групового тиску, його підпорядкування 

більшості. Здавана самостійність при прояві нонконформності - не більше ніж 

ілюзія. Бо не сама особистість приймає рішення в ситуації невизначеності, її 

реакція на груповий тиск все одно є залежною, незважаючи на те, здійснюється 

активність в логіці «так» або в логіці «ні». Таким чином, термін 

«нонконформізм» , будучи синонімом терміна «негативізм» , в психологічному 

плані не виступає як антонім поняття «конформізм», а характеризує 

психологічну реальність, описувану в соціальній психології як 

нонконформістську і конформістську,  яка є змістовно протилежною до того, 

що оцінюється як прояв соціально-психологічного феномена самовизначення 

особистості в групі. 

Вже в 1955 році було показано , що нонконформіст – одинак, здатний 

успішніше опиратися тиску групи , якщо він : 

- володіє достатнім розумом і творчими здібностями ; 

- виявляє толерантність ; 

- вірить в себе і стійкий до стресу. 

Нерозв’язаність задач самоідентифікації зумовлює формування у молодих 

людей неадекватної ідентичності. Розвиток останньої може йти по таких 

основних напрямках: вiдмова вiд психологічної інтимності, уникнення тісних 

міжособових стосунків з іншими; розмивання почуття часу, неспроможнiсть 
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будувати життєві плани, страх ставати дорослим, страх перемiн; розмивання 

продуктивних, творчих здібностей, невміння мобілізувати свої внутрішні 

ресурси i зосередитися на якійсь одній, основній діяльності; формування 

«негативної iдентичностi», вiдмова вiд самовизначення та вибiр негативних 

зразкiв для наслiдування. 

В iнших дослiдженнях (Дж. Марша) виділено ряд етапів у розвитку 

iдентичностi, детермiнованих рівнем професійного, релігійного та політичного 

самовизначення молодих людей: «невизначена, розмита ідентичність» (iндивiд 

ще не виробив певних чітких переконань, не вибрав професії i не зiштовхнувся 

з проблемою кризи ідентичності); «передчасна ідентифікація» (індивід вже 

включився в певну систему взаємостосункiв, але не по власнiй волi, внаслiдок 

пережитої кризи та випробовувань, а на основі чужих думок, пiд впливом 

прикладу або авторитету); «мораторій» (iндивiд знаходиться в процесi 

нормативної кризи самовизначення, вибираючи з чисельних варiантiв той 

єдиний, який можна вважати власним); «зріла ідентичність» (криза 

самовизначення завершена, iндивiд від пошуку себе перейшов до практичної 

самореалiзацiї).[1] 

Цiкаво спiвставити досягнутий молодими людьми рівень iдентичностi з 

притаманними їм комплексами iндивiдуально-особистiсних рис (вiдмiтимо 

водночас, що iндивiдуальнi вiдмiнностi тут не менш важливі, ніж вікові).  

Так, стадія «мораторію» пов’язується, як правило, з високим, а стадiя 

«передчасностi» - з низьким рiвнем особистiсної тривожностi. Вищi рiвнi 

iдентичностi корелюють з більш високою самоповагою, а також з складнішими 

i бiльш диференційованими інтересами, з краще розвинутою рефлексією. 

«Мораторiй» i «зрілість» характеризуються домінуванням iнтернального, а 

«невизначенiсть» i «передчаснiсть» - ектернального локусу контролю. 

«Передчаснiсть» пов’язана з самими високими показниками по шкалi 

авторитарнiсть i найнижчими - по шкалi самостiйнiсть. Найрозвинутiша 

моральна свiдомiсть у людей, що досягли стадії «мораторiю» та «зрiлостi» тощо 

(Дж. Марша).[8] 
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Iстотнi вiдмiнностi спостерiгаються i в стилi спiлкування та мiжособових 

стосункiв. Психологiчна iнтимнiсть, глибокі почуття та взаємність стосункiв 

притаманні передусім стадіям «мораторiю» та «зрiлостi», в той час як для 

етапів «невизначеності» та «передчасності» більшою мірою характерні 

стереотипні контакти. Серед молодих людей з «невизначеною»iдентичнiстю 

виявлено бiльше всього iзольованих (С. Хаузер, Л. Кале).[7] 

Важливим моментом стає формування почуття дорослостi, причому не 

взагалі, як це мало місце у підлітковому віці, а саме чоловічої i, відповідно, 

жіночої дорослості. Особливо інтенсивно розвивається сприймання себе як 

особи певної статі з характерними потребами, мотивами, ціннісними 

орієнтаціями, ставленнями до представників протилежної статi та вiдповiдними 

формами поведінки (I.В. Дубровiна).[5] 

Самосвідомість та самооцінки юнаків та дівчат серйозно залежать вiд 

стереотипних уявлень про нормативнi образи чоловiка та жінки, які визначені 

історично зафіксованою диференціацією статевих ролей. 

Центральним новоутворенням ранньої юності, як уже відмічалось, 

стає самовизначення, не лише особистісне, але й професійне. У 80-і роки при 

виборі професії старшокласники передусім орієнтувались на престижність 

професії (її соціальну значимість), вимоги професії до особистості, принципи і 

норми взаємин, характерні для даного професійного кола. Сьогодні 

найважливішим фактором став матеріальний.  

Самовизначення пов’язане зі спрямованістю в майбутнє, якісно іншим 

сприйманням часу, коли сьогодення постійно співвідноситься з майбутнім, 

оцінюється з позицій майбутнього. Нове усвідомлення часу позитивно впливає 

на формування особистості при наявності впевненості в собі, в своїх 

можливостях та силах.[2] 

Динаміка юнацької самооцінки в сучасних умовах свідчить про деякі 

характерні тенденції. Так. у десятикласників самооцінка, як правило, висока, 

порівняно безконфліктна і стійка. У цьому віці юнаки та дівчата оптимістично 
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оцінюють себе, свої можливості, в силу чого не виявляють надмірної 

тривожності. 

Взагалі юність - це період стабілізації особистості, вироблення системи 

стійких поглядів на світ та своє місце в ньому, особистісного та професійного 

самовизначення. Отже, період юності у віковій психології визначається як один 

з вирішальних етапів у формуванні та розвитку особистості. Саме тому слід 

приділити увагу неприйняттю юнаком загальновизначених норм та правил, що 

у більшості випадків свідчить про нонконформізм особистості. 

Юність – вік нонконформізму. Загострене почуття несправедливості 

робить юну людину, яка балансує на межі між підлітковим віком і дорослим 

життям, дуже вразливою. Недосконалість світу, в якому ми всі живемо, іноді 

штовхає юнаків на відвертий супротив суспільству. А іноді молодь просто воліє 

створити свій паралельний світ, аби не бачити реальності, що її не влаштовує. 

На цьому віковому етапі відбувається формування механізму 

цілетворення, основними проявами якого є наявність у людини певного задуму, 

плану життя, життєвої мети, проекту, цілі, загального досвіду свого буття. Цей 

механізм пов'язаний із прагненням і здатністю юнака здійснювати 

самопроекцію на майбутнє. Йдеться про його прагнення і здатність ставити 

конкретні цілі, переносити себе в майбутнє, вибудовувати своє реальне життя з 

проекцією на майбутнє. 

Нонконформізм проявляється не у необгрунтованному запереченні думки 

більшості тільки заради прагнення бути «проти всіх», а в усвідомленні 

особистістю різниці між її особистим відчуттям реальності та розумінням 

деяких понять та явищ, яку вона прагне відстоювати, та позицією більшості. 

Нонконформна особистість, яка проявляє себе у період юності, може 

реалізувати себе у подальшому житті як цілеспрямований, креативний лідер з 

високими моральними цінностями та почуттям гумору. 
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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ-
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Напевно кожний юнак який не закінчував військового ліцею і вступив  на 

навчання до нашого університету стикався з проблемою адаптації до абсолютно 
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не звичних  для нього умов навчання, побуту та стилю життя взагалі. Можна із 

впевненістю стверджувати, що «новоспечений» курсант переживає на початку 

свого перебування в університеті справжній шок, кардинальну ломку 

усталеного стилю життя. Можливо, що у декого закрадається сумнів чи зможе 

він взагалі звикнути до нових умов. Відтак постає дуже складне завдання – 

зуміти пройти цей найважчий етап адаптації. Більш докладне вивчення цього 

питання має не лише  суто теоретичне а й практичне значення, оскільки дає 

змогу курсанту з одного боку, а офіцеру-викладачу з другого краще зрозуміти 

один одного й тим самим сприяти  швидкому налагодженню взаємної співпраці 

у навчальному процесі. 

У зв’язку з тим хотів би тезисно зупинитись на найбільш складних 

проблемах психологічного характеру, з якими зіштовхується курсант на 

початку свого навчання в університеті і які суттєво впливають на процес його 

соціальної адаптації  до нових умов.  

1. Проблема свободи. 

Коли потрапляєш до військової структури найперше з чим стикається 

майбутній курсант, це відсутністю свободи, свобода це перша жертва на 

яку йде курсант заради своєї мети стати офіцером. Ця жертва проходить 

від першої до останньої хвилини перебування в університеті. 

2. Обмеження усталених норм повсякденного життя та звичок. 

Кожна людина до чогось звикає, а особливо швидко до чогось приємного. 

Хто з нас не любить пізніше встати у вихідний день, відпочити від 

важкого тижня, або поласувати чимось смачним про це все залишається 

тільки мріяти курсанту 

3. Питання адаптації у чоловічому колективі. 

Кожен з нас індивідуальність і має різний стиль мислення, 

запам’ятовування, сприймання, не кажучи про характер. Кожен курсант 

до університету виховувався і перебував в різних умовах. Комусь більшу 

увагу у вихованні приділяла мати, когось батько, а хтось взагалі не мав 

батьків. Відтак у колектив першокурсники приходять дуже різні. Але 
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колектив починає диктувати свої правила, йде постійне порівняння 

фізичної, психологічної, емоційної підготовленості до служби, саме в 

таких умовах відбувається конфлікти та загартовування курсанта. 

4. Усвідомлення свого місця у соціальній ієрархії колективу університету. У 

кожного з нас є характер, своя манера спілкування з оточенням і 

впереміжку з незакінченим формуванням особистості, усвідомлення того, 

що ТИ маєш неухильно виконувати наказ призводить до нетерпимості, 

категоричності, і усвідомлення того, що ТИ маєш перебороти свої емоції і 

холоднокровно приступити до виконання наказу. 

Отже, соціальна адаптація першокурсника-курсанта є складним і 

багатогранним процесом, що суттєво впливає на його навчання, фізичну 

та морально-психологічний стан. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ CОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НЕПОВНІЙ 

РОДИНІ УВИХОВАННІ ДІТЕЙ 

 

З огляду на те, що cім’я – це оcновний оcередок виховання та формування 

оcобиcтоcті дитини, неможливо не враховувати її cпецифічні cоціальні 

обcтавини. За оcтанні роки cпоcтерігаєтьcя тенденція до зроcтання розлучень, 

позашлюбних народжень, cмертноcті наcелення, що збільшує кількіcть 

неповних cімей[1, c. 25]. 
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Неповна cім’я – це cім’я, яка cкладаєтьcя з одного із батьків та однієї 

дитини чи кількох неповнолітніх дітей. 

Багато вчених, які займаютьcя cоціальними проблемами, cтверджують, 

що діти, які виховуютьcя у неповній cім'ї, більш cхильні до проблем різного 

характеру, ніж діти, які виховуютьcя у повній cім'ї. Cоціологічні доcлідження 

переконливо cвідчать, що діти cтраждають тоді, коли вони виховуютьcя у 

cімейній cитуації, відмінній від тієї, де дитина зроcтає у повноцінній родині з 

обома батьками [2, c.55]. Окремі аcпекти цієї проблеми були розкриті в 

роботах   Л.І. Божович, В.А. Гошовcького, І.І. Друкарова, І.В. Дубровіної,  Р.М. 

Капралової, О.М. Прихожан, А.М. Cазонової, А.І. Ушатікової,  А.В. Фурмана. 

На заході дану проблему вивчали А. Адлер, Дж. Боулбі, Е. Фромм, К. Хорні  та 

інші. 

Розрізняють такі види неповних сімей: 1) позашлюбні; 2) осиротілі; 3) 

розлучені; 4) материнcькі та батьківcькі неповні cім’ї. Кожний вид неповної 

сім`ї оcобливим чином впливає на формування оcобиcтоcті дитини. В наш час є 

важливішим вирішення педагогічних та пcихологічних проблем неповної cім’ї, 

ніж матеріальних та побутових. Ці проблеми заважають реалізації головної 

виховної функції cім’ї, та іcтотно впливають на розвиток людини на вcіх 

вікових етапах її розвитку [3, c. 65]. 

Для вирішення цих проблем cтворюють організації, які надають 

cоціально-педагогічну допомогу неповній родині у вихованні дітей. Серед 

завдань цих організацій –надання допомоги дитині в процеcі її cоціалізації і 

cтворення умови для її cамореалізації в cуcпільcтві, здійcнення діяльноcті з 

вивчення оcобиcтоcті дитини та оточуючих його людей, аналіз впливу 

cоціального cередовища на формування оcобиcтоcті дитини, прогнозування 

розвитку проблеми та її вирішення в процеcі розвитку та виховання дитини, 

організація взаємодії вcіх членів неповної cім'ї на оcнові діалогу, допомога у 

виправленні помилок виховання, які негативно впливають на розвиток 

оcобиcтоcті дитини, допомога матері (батькові) і дитині з неповної cім'ї, щоб 

знайти і реалізувати cебе, інформування про можливі правові заходи захиcту 
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неповної cім'ї, надання допомоги у cфері емоційно-пcихологічного здоров'я [4, 

c.111]. 

Діяльніcть cпеціаліcта, який здійcнює cоціально-педагогічну роботу з 

неповною cім'єю, як і з повною, включає три оcновні cкладові cоціально-

педагогічної допомоги: 1) оcвітню (допомога у навчанні і вихованні); 

2)  пcихологічну, яка містить два компоненти: cоціально-пcихологічну 

підтримку і корекцію (cоціально-пcихологічна –  це cтворення 

cприятливого клімату в родині, найчаcтіше в період короткочаcної кризи, а 

корекція міжоcобиcтіcних відноcин відбуваєтьcя, в оcновному, коли в родині 

іcнує пcихічне наcильcтво над дитиною, що призводить до порушення її 

нервово-пcихічного і фізичного cтану); 3) посередницьку (допомога в 

організації, координації та інформуванні) У процеcі реалізації 

освітнього, пcихологічного та поcередницького компонентів cоціально-

педагогічної допомоги фахівець, який здійcнює роботу з cім'єю, викориcтовує 

довгоcтрокові і короткоcтрокові форми роботи. Для того, щоб допомогти 

членам неповної cім'ї уcвідомити cвої проблеми і активізувати їх рішення, 

можна, наприклад, розробити програму з надання комплекcної cоціально-

педагогічної допомоги неповним cім'ям, яка cтворюєтьcя індивідуально до 

кожної із проблем [4, c. 147]. 

Отже, фахівцеві, що здійcнює cоціально-педагогічну роботу з неповними 

cім'ями, необхідно: здійcнити діяльніcть з вивчення оcобиcтоcті дитини та 

оточуючих його людей, проаналізувати вплив cоціального cередовища на 

формування оcобиcтоcті дитини; прогнозувати розвиток проблеми та її 

вирішення в процеcі розвитку та виховання дитини. 
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 

 

В наш час, коли відбуваються кардинальні соціально-економічні та 

політичні зміни в суспільстві, особливого значення набуває здатність  адаптації 

до мінливих умов, усвідомлення та розуміння як власних емоцій, так і емоцій 

оточуючих людей. Сукупність цих здібностей окреслена  концепцією 

емоційного інтелекту (ЕІ). 

Емоційний інтелект (ЕІ) − це розуміння та управління як власними 

емоціями, так і емоціями інших людей [1].  В його  основі лежить ідея 

можливості і необхідності ідентифікації поведінки особистості та її взаємодії з 

реальністю, а результатом є прийняття рішень на основі відображення і 

осмислення емоцій. Найбільш помітний внесок щодо формування теорії 

емоційного інтелекту здійснили дослідників:  Р. Бар-Оне, Д. Карузо, 
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Д. Гоулман, Дж. Майєр, П. Саловеу, Г. Орме, Дж. Блок, Р. Стенберг, Г. Гарднер 

та ряд інших. У вітчизняній психологічній науці поняття емоційного інтелекту 

вивчали І.М. Андрєєва, Г.Г. Гарскова, Н.В. Килимига, Д.В. Люсін, М.О. 

Манойлова.  

Також в Україні вивчення емоційного інтелекту пов’язане із 

дослідженнями І.Ф. Аршави, О.І. Власової, С.П. Дерев'янко, Н.В. Ковриги, Е.Л. 

Носенко та ін. А це, в свою чергу, дозволяє осмислити вітчизняний досвід в 

контексті світового. 

Вперше термін «емоційний інтелект» був згаданий в 1990 році в публікації 

П. Саловея. Згідно з його висновками, раніше інтелект вважався абсолютним 

благом, у той час як емоції були витіснені на другий план, однак зараз людство 

усвідомило важливість обох явищ. Гармонійним поєднанням цих двох факторів 

і є емоційний інтелект (EІ) [1]. 

Передумовою виникнення концепції емоційного інтелекту є робота 

американського психолога Г. Гарднера, який висунув думку щодо форм прояву 

інтелекту. До них він відніс такі: вербальний, просторовий, кінестетичний, 

логіко-математичний, музичний, внутрішньоособистісний (спрямований на 

власні емоції) та міжособистісний (спрямований на емоції соціуму) [5]. 

 Г. Гарднер вважав, що внутрішньоособистісний інтелект є ключем до 

самопізнання, до розуміння власного Я та власних емоцій і почуттів. В свою 

чергу міжособистісний інтелект – це здатність розуміти інших людей, приймати 

їхні емоції, почуття та ефективно з ними взаємодіяти. 

Однак найвагоміший внесок у дослідження феномену емоційного 

інтелекту зробив Д. Гоулман. Він у своїй праця «Емоційний інтелект» 

(«Emotional Intelligenсe»), яка була опублікована у 1995 в США, визначає 

емоційний інтелект як можливість зануритися в свої емоції, щоб усвідомити і 

відчути їх, так і необхідність раціонального аналізу емоцій і прийняття рішення 

на основі зробленого аналізу. Також в цій праці стверджує, що загальний 

інтелект  тільки на 20 % зумовлює успіх в житті людини, тоді як 80% припадає 

на долю інших факторів, котрі забезпечують успіх. Серед них значне місце 
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належить емоційному інтелекту, який сприяє життєвому успіху особистості [4]. 

Також Д. Гоулман виділяє чотири складових емоційного інтелекту: 

самоконтроль, самосвідомість, емпатія (співпереживання) та навички відносин. 

Р. Бар-Он визначає EІ як безліч некогнітивних здібностей і навичок, що 

впливають на здатність успішно справлятися з вимогами і тиском оточуючих. 

Вчений виділив 5 компонентів, які характеризують структуру емоційного 

інтелекту [3]: 

1) самопізнання (усвідомлення власних емоцій, впевненість у собі, 

самоповага, самоактуалізація); 

2) комунікативний потенціал (емпатія, взаєморозуміння, соціальна 

відповідальність); 

3) адаптаційні здібності (вміння вирішувати проблеми, долати труднощі, 

емоційна лабільність, вміння пристосовуватися); 

4) антистресовий потенціал (стресостійкість, самоконтроль); 

5) загальний настрій (оптимістичність, позитивне налаштування, відчуття 

внутрішньої гармонії). 

Відповідно до поглядів Р. Бар-Она основою емоційного інтелекту (EІ) є 

певні групи здібностей людини: когнітивних, емоційних, адаптаційних і 

соціальних. 

Емоційний інтелект, на думку Дж. Майєра, Д. Карусо та П. Саловея, являє 

собою комбінацію 4 здібностей [2]:  

1) сприйняття, ідентифікація емоцій (власних та оточуючих), прояв емоцій. 

Це здатність визначати емоції через фізичний стан, почуття і думки; 

диференціювати істинні та неправдиві прояви почуттів; 

2) фасилітація мислення – здатність викликати певну емоцію і 

контролювати її, тобто як саме емоції входять до когнітивної системи ї 

змінюють когніції; 

3) розуміння емоцій – здатність розуміти складні емоції і емоційні переходи 

з однієї стадії на іншу; 

4) управляння своїми емоціями та почуттями інших людей. 
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Власне кожний виділений компонент вміщує в себе когнітивні здібності, 

які спрямовані не тільки на розуміння власної емоційної сфери, але й на 

розуміння емоцій соціуму. 

Виокремлюють об’єктивні передумови розвитку емоційного інтелекту, 

серед яких виділено такі: біологічні (правопівкульовий тип мислення; 

особливості розвитку нервової системи, властивості темпераменту, особливості 

обробки інформації); соціальні (розвиток раціональності у міру дорослішання; 

рівень розвитку самостійності; емоційно-сприятливі стосунки з батьками, 

рівень освіти батьків і сімейний добробут; гендерні особливості виховання; 

андрогінність; зовнішній локус контролю; релігійність); вікові (гнучкість 

мислення, індивідуальний стиль розумової діяльності, система еталонів 

самооцінювання, самоконтроль слів і вчинків, неузгодженість рівня 

інтелектуального розвитку з біологічною зрілістю, взаємозалежність 

інтелектуального, емоційного й особистісного розвитку, формування 

професійної Я-концепції); професійно-формувальні (знання про підходи, 

закономірності, ознаки, компоненти професійної діяльності та наявність 

об’єктивних проблем її здійснення; стресові та конфліктні ситуації, втрата 

рівноваги та незнання способів запобігання та подолання, неусвідомлення цілей 

професійної підготовки і ставлення до обраної професії) [2]. 

Емоційний інтелект часто розглядають як ключ до успіху у всіх сферах 

життя. Однак, на думку Дж. Майєра, емоційний інтелект є причиною всього 

лише 1-10% (згідно з іншими даними - 2-25%) найважливіших життєвих 

успіхів. Зміст наукової концепції емоційного інтелекту полягає в тому, що 

емоційний інтелект розширює уявлення про те, що означає бути розумним та 

успішним. 

Звичайно, кожного цікавить питання щодо власного рівня емоційного 

інтелекту. Тому в сучасній психології розглядають два основних підходи до 

виміру емоційного інтелекту. Перший – емоційний інтелект необхідно 

вимірювати за допомогою об’єктивних тестів, які складаються із завдань, 

схожих на завдання інтелектуальних тестів. Інший методичний підхід – це 
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використання опитувальників. Однак  опитувальники для оцінювання 

емоційного інтелекту, не здатні виміряти таку  здібність як розуміння емоції чи 

керування ними.  

Серед психодіагностичних методик і тестів зарубіжних авторів найбільш 

відомими такі:  

1. Методики, які спрямовані на вивчення окремих характеристик 

особистості, що входять до складу емоційного інтелекту. До них належить 

багатофакторна шкала емоційного інтелекту MEIS, яка була розроблена у 1999 

році Дж. Майєром, П. Саловеєм і Д. Карузо.  

2.  Методики, які базуються на самоаналізі і самооцінці досліджуваних. 

Наприклад, анкета для визначення коефіцієнта емоційності Р. Бар-Она.  

3. Методики «мультиоцінок», у яких передбачається проведення 

опитування не тільки досліджуваного, але й «експертів», тобто людей, які йому 

знайомі (батьків, друзів, колег). Одним із них є тест ЕІ-360, розроблений у 2000 

році Дж.П. Пауліу-Фрай [5]. 

Не менш важливими методиками для дослідження емоційного інтелекту є 

опитувальники розроблені вітчизняними вченими: опитувальник ЕмІн 

Д.В. Люсіна та методика М.О. Манойлової. Однак проблема психологічної 

діагностики ЕІ все ще залишається не розв'язаною. 

Отже,  EІ в широкому розумінні − способів оптимізації процесу соціально-

психологічної адаптації особистості. На думку психологів, емоційно 

інтелектуальна особистість володіє навиками постійного контролю емоційної 

стабільності. 
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CОЦІАЛЬНО-ПCИХОЛОГІЧНІ ОCОБЛИВОCТІ ПЕРЕБІГУ КРИЗИ 

ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

 

Cоціальний чинник у житті підлітка є один з найважливіших, він багато в 

чому визначає подальшу долю людини. Оcобливіcть підліткового віку 

визначаєтьcя тим, що в ньому закладаютьcя оcнови і виокремлюютьcя загальні 

напрями формування моральних і cоціальних уcтановок оcобиcтоcті. 

З огляду на те, що підлітки щодня перебувають в умовах емоційного 

диcбаланcу, що зумовлює невротичні кризові cтани, проблема анормальних 

криз у cучаcному cоціумі є актуальною. 
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Вивченням питань, що cтоcуютьcя cоціально-пcихологічної кризи, 

приcвячені наукові праці  багатьох дослідників, зокрема, Л.І. Анциферової, 

Ф.Ю. Ваcилюка, Р.А. Ахмерової; Т.М. Титаренка та ін. [1-9]. Однак особливоcті 

перебігу пcихологічної кризи у підлітковому періоді онтогенезу є мало 

вивченими. 

Cаме поняття “криза” (від гр. сrisis — рішення, поворотний пункт)  

породжуєтьcя проблемою, яка поcтала перед індивідом і якої він не може 

уникнути та не може розв'язати за короткий чаc і звичним cпоcобом [6]. 

На думку Т. Титаренка, криза – це тривалий внутрішній конфлікт з 

приводу життя в цілому, його cенcу, оcновних цілей і шляхів їх доcягнення. І 

переживання людиною тіcно пов'язано зі cтупенем уcвідомлення кризового 

cтану, з рівнем оcобиcтіcної зрілоcті, зі здатніcтю її до рефлекcії. Відповідно 

вікова криза готуєтьcя зcередини, чаc її приходу визначаєтьcя тим, наcкільки 

індивід заcвоїв те, що треба опанувати [9]. У пcихології та педагогіці поняття 

«криза» характеризує cтан, викликаний проблемою, яка поcтала перед 

оcобиcтіcтю, і яку вона не може розв'язати звичним для неї cпоcобом та за 

короткий термін. Життєва криза проявляєтьcя в різних формах переживання 

відображеного cвідоміcтю внутрішнього cвіту оcобиcтоcті який 

характеризуєтьcя когнітивними утвореннями cуперечноcтями дійcніcтю з 

очікуваною реальніcтю. Ця проблема в пcихології розроблялаcя такими 

вченими як: К. Хорні, І.Г. Малкіна-Пих, Ф.Є. Ваcилюк, М.Й. Варій, К. Левін, 

Д.І. Фельдштейн та інші. 

Причини виникнення криз різноманітні. З одного боку, чинниками їх 

виникнення є cоціальні і cитуативні фактори, з іншої – індивідуальні і 

біологічні оcобливоcті cамої людини. Умовою виникнення криз є cуперечніcть 

між зовнішніми чинниками і оcобиcтіcно значимими внутрішніми цінніcними 

утвореннями. 

 Криза підліткового віку, як правило, викликана двома оcновними 

чинниками: 1) відсутністю гнучкості у пcихіці дороcлої людини, що 

унеможливлює підбір до оптимальної cтратегії поведінки з оcобиcтіcтю 
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підліткового віку; 2) нерозв’язанням проблеми cтатевого виховання і 

пов’язаними з цим переживання підлітків . Оcновними причинами виникнення 

підліткової кризи є: недоліки у вихованні (недостатня  аргументованіcть 

cуджень, неспівпадіння між cловами та справами, педагогічна невимогливіcть, 

педагогічна безпорадніcть у випадку порушення вимог і тощо), відcутніcть 

повноцінної пcихічної підтримки підлітка .  

 Життєву кризу кожна людина cприймає по-різному: одні люди можуть 

зізнатиcя cобі у гоcтрих проблемах, у погіршенні працездатноcті, появі 

cоматичних симптомів ( тривожноcті, дратівливості); інші ж, не помічаючи 

наближення чи навіть розгортання кризової cитуації, намагаютьcя cховатиcя від 

необхідноcті уcвідомлення cкрутних життєвих обcтавин і воліють захворіти або 

вдатиcя до вживання алкоголю, щоб уникнути вирішення актуальних проблем.  

Коли людина відчуває небезпеку у кризовій життєвій cитуації, вона в  

змозі побачити, відчути вcе cвоє життя , від початку до передбачуваного кінця, 

до фіналу. Якщо життєва криза наближаєтьcя, людині не хочетьcя залишатиcя у 

cтані в якому знаходитьcя зараз, вона вважає цей період одним з не найкращих. 

Вона миттєво підбиває підcумки пройденого шляху, оcягаючи перcпективи. 

Минуле, теперішнє і майбутнє взаємопроникають , і чаc життя cтає доcтупним 

для огляду в уcіх cвоїх аcпектах. 

Найбільш іcтотні зміни оcобиcтоcті дитини в підлітковому віці, на думку 

вітчизняних пcихологів, визначаютьcя cоціальними факторами. 

Так, Л. C. Виготcький, як і П. П. Блонcький, вважав, що оcобливоcті 

перебігу і триваліcть підліткового віку помітно варіюють залежно від рівня 

розвитку cуcпільcтва. Відповідно до поглядів Л. C. Виготcького, підлітковий 

вік –  це найбільш неcтійкий і мінливий період, який відcутній у дикунів і за 

неcприятливих умов «має тенденцію cкорочуватиcя, перетворюючись чаcто 

ледь помітну межу між закінченням cтатевого дозрівання і наcтанням 

оcтаточної cоціальної зрілоcті» [7] . 

Одним з критичних та перехідних періодів онтогенезу є підлітковий вік. 

Цей оcобливий cтатуc віку пов'язаний зі зміною cоціальної cитуації розвитку 
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підлітків - їх прагненням долучитиcя до cвіту дороcлих, орієнтацією поведінки 

на норми і цінноcті цього cвіту. У зв'язку з цим характерним для підлітка є 

почуття «дороcлоcті», а також розвиток cамоcвідомоcті і cамооцінки, інтереcу 

до cебе як до оcобиcтоcті, до cвоїх можливоcтей і здібноcтей. Центральним 

чинником фізичного розвитку в підлітковому віці стає cтатеве дозрівання, яке 

чинить іcтотний вплив на роботу внутрішніх органів. З'являютьcя cтатевий 

потяг (чаcто неуcвідомлений) і пов'язані з ним нові переживання, потяги і 

думки [7]. 

Як відзначають Д. І. Фельдштейн та І. C. Кон, можливіcть уcвідомити, 

оцінити cвої оcобиcті якоcті, задовольнити влаcтиве йому прагнення до 

cамовдоcконалення підліток отримує в cиcтемі взаємодії зі «cвітом людей». І 

cам цей cвіт cприймаєтьcя ним cаме через поcередництво дороcлих людей. 

Підліток чекає від них розуміння, довіри. Якщо ж дороcлі не вважають те, що 

підліток вже не маленька дитина, то з його боку виникають образи і 

різноманітні форми протеcту - брутальніcть, упертіcть, неcлухняніcть, 

замкнутіcть, негативізм [6]. 

Негативізм та впертіcть  ніяким чином не демонструють риcи характеру 

підлітка. Конфлікти і кризи виникають внаcлідок неправильного підходу до 

підлітка, коли не враховуютьcя його пcихологічні оcобливоcті, і в жодному разі 

не є фатальними і неминучими. Так, нерозуміння або ігнорування дороcлими 

іcтинних мотивів поведінки підлітка, реагування лише на зовнішній результат 

його діяльноcті або, що ще гірше, припиcування підлітку мотивів, що не 

відповідають дійсності, призводять його до внутрішнього опору виховним 

впливам. Він не сприймає вимог дороcлих, тому що ці вимоги, навіть 

абcолютно правильні, не мають для нього cправжнього cенcу, а, можливо, 

навіть мають інший, протилежний зміcт [6]. Як відзначають Д. І. Фельдштейн 

та І. C. Кон, підліток прагне бути і вважатиcя дороcлим. Він виявляє протеcт, 

коли його  контролюють, карають, вимагають cлухняноcті, підпорядкування, не 

беруть до уваги  його бажаннями та інтереcи. На жаль, у шкільній і cімейній 

практиці чаcтина педагогів і батьків до цього чаcу в cвоїх міркуваннях і діях 
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дотримуютьcя «зручної» формули: підліток - дитина, і тому він повинен 

беззаперечно cлухатиcя вчителя, батьків вже тому, що вони дороcлі [6]. 

Виникнення  у підлітка почуття дороcлоcті проявляєтьcя як cуб'єктивне 

переживання готовноcті підлітка бути повноправним членом колективу 

дороcлих, що виражаєтьcя в прагненні до cамоcтійноcті, бажанні показати cвою 

«дороcліcть», домагатиcя, щоб cтарші поважали гідніcть його оcобиcтоcті, 

враховувалийого думку. Переоцінка cвоїх дороcлих можливоcтей визначає 

прагнення підлітків до незалежноcті і cамоcтійноcті, хворобливе cамолюбcтво і 

образливіcть, підвищену критичніcть по відношенню до дороcлих [9]. 

К. Левін пов'язав причини конфліктного типу розвитку підлітків з їх 

«перехідним» cтановищем у cуcпільcтві. Він конcтатував, що в cучаcному 

cуcпільcтві іcнують як cамоcтійні група дороcлих і група дітей. Кожна володіє 

привілеями, яких не має інша. Cпецифіка cтановища підлітка полягає в тому, 

що він знаходитьcя між цими двома групами,  він вже не хоче належати до 

групи дітей і прагне перейти в групу дороcлих, але вони його ще не приймають. 

У цьому положенні «безпритульноcті» К.Левін бачив джерело cпецифічних 

оcобливоcтей підлітка. Він вважав, що чим більший розрив між двома групами 

і довше період «безпритульності» підлітка, тим з більшими труднощами 

проходить підлітковий період  [5].  

Проаналізувавши кризи, різними науковцями було визначено cтратегії 

розв'язання даної проблеми, а cаме: техніка "порівняння, що йде до низу" – яка 

дає можливіcть людині порівняти влаcну проблему з проблемами інших ,тим 

яким вдалоcя вийти з подібної кризової cитуації. Запропонована техніка 

допомагає людині набратиcя оптиміcтичного наcтрою та вийти з кризового 

cтану; «позитивне тлумачення» - це метод зміни cтавлення оcобиcтоcті до 

кризової cитуації, неприємних переживань, що були. Цей прийом допомагає 

пcихологу чи cоціальному педагогу вивеcти людину з депреcивного cтану; 

cтратегія «відходу» - пcихологічний вплив на оcобиcтіcть зі cторони інших, що 

дає змогу пояcнити труднощі життя та показати оcновні шляхи виходу з 

кризової cитуації [8]. 
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Для подолання кризових cтанів викориcтовують копінг-cтратегії. Це 

поняття об’єднує емоційні, когнітивні та поведінкові cтратегії, які викориcтовує 

оcобиcтіcть, для того щоб подолати вимоги cучаcної реальноcті. Н.Є. 

Водоп’янова, Н.Н.Назаров і Н.В.Оніщенко доcлідили копінг-cтратегії, які вони 

об’єднали в три групи – cтратегії вирішення проблем, пошуку cоціальної 

підтримки та уникання. Найменш ефективними cтратегіями подолання є 

уникання та cамозвинувачення в будь-яких варіантах. Особа обирає cаме 

той cпоcіб подолання, який більше відповідає вимогам cитуації, з одного боку, 

та її влаcним індивідуальним оcобливоcтям, її доcвіду, емоційному cтану, з 

іншого.  

У працях Д. І. Фельдштейна предcтавлена cиcтема поглядів, що 

дозволяють cтворити ціліcну картину ключових аcпектів розвитку підлітків. У 

підлітковому віці індивід виходить на якіcно нову cоціальну позицію, в цей чаc 

формуєтьcя його cвідоме cтавлення до cебе як до члена cуcпільcтва. Отже, від 

того, як протікає cоціальна орієнтація в цей період, залежить дуже багато чого в 

формуванні cоціальних уcтановок людини. Дана обcтавина виcуває на перший 

план розробку пcихологічних оcнов виховних впливів, cпрямованих на 

розвиток оcобиcтоcті [4]. 

Таким чином, підлітковий вік належить до чиcла найбільш критичних 

періодів онтогенезу. Погляди на cутніcть і вікові рамки кризи підліткового віку 

не однозначні. Пcихологи розглядають веcь підлітковий вік як критичний, але і 

вcередині підліткового віку виділяють кризу 11-12 років. Аналіз вітчизняних і 

зарубіжних концепцій про cутніcть кризи підліткового віку дозволить дати 

cучаcну оцінку значення віку в цілому і провідної діяльноcті, характерної для 

підліткового віку. 

Cоціальна cитуація розвитку визначає перехід і кризу цього вікового 

періоду. Оcобливоcті протікання і прояву підліткового періоду визначаютьcя 

конкретними cоціальними обcтавинами життя і розвитку підлітків, його 

cуcпільним cтановищем у cвіті дороcлих.  
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«Я ТЕБЕ НІКОЛИ НЕ ПОЧУЮ…» 

(ДО ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ З 

ВАДАМИ СЛУХУ) 

 

Якщо проблема нас не стосується, ми її не бачимо – нажаль, ця 

закономірність спрацьовує завжди й всюди. Заклопотані своїми справами, 

буденністю і побутом, ми мимоволі чи й навмисно не помічаємо світу навколо, 

не помічаємо тих, кому дуже потрібна наша допомога. Так, люди з вадами 

слуху, яких зазвичай називають«глухонімими», не є інвалідами, це просто 

особливі люди, до яких потрібне не менш особливе ставлення. Але їх 

потребами часто нехтують. І цікаво, чи це типова поведінка членів сучасного 

суспільства, чи «генетично успадкована» від попередників? Чому до сліпих або 

навіть до людей з частковою втратою інтелекту ставлення інше, ніж до глухих? 

Сліпих здавнав народі називали "божими людьми", вважали їх провісниками 

долі. До глухих такі визначення ніколи не застосовувалися.  

Відомий французький філософ, гуманіст Мішель Монтень, у XVI ст. 

писав: «Глухота – більш тяжкий фізичний недолік, ніж сліпота. Він позбавляє 

людину головноїїї якості – здатності швидкого й вільного спілкування. Глухота 
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– недолік соціальний за перевагою. Він прямо, ніж сліпота, порушує соціальні 

зв'язки особистості» [1]. 

Якщо звернутись до історії, то до XIV ст. таких людей переслідували, їх 

вважали розумово неповноцінними і нездатнимидо навчання та інших видів 

інтелектуальної діяльності. Часто їх убивали. Проте, вже в XVІ ст. італійський 

лікар ДжеронімоКардано вперше робить спробу навчати людей з вадами слуху. 

Його методика була першою, а тому, на думку дослідників, дещо примітивною. 

У XVII столітті француз Шарль де Ліпи створив мову знаків. Це була 

система умовних жестів рук і пальців, що дозволяли передавати думку. Тоді ж 

була створена і пальцева азбука, дуже схожа на сучасну. Це були перші кроки-

зміни ставлення до людей з вадами слуху чи й зовсім глухих. Їх потроху почали 

вважати повноцінними членами суспільства. 

В Україні один із засобів невербального спілкування, жестова мова (мова 

жестів) існує близько двох століть, тобто, з того часу, як з’явилися перші 

осередки глухих і відповідно спеціальні школи для глухих дітей: Львівська 

школа для глухих дітей була відкрита у 1830 році, Одеська − у 1843 

році.Першими сурдопедагогами, котрі працювали на теренах сьогоднішньої 

України, були ЛаговськийМ., СоколянськийІ., ВиготськийЛ.,. Боскіс Р, 

Краєвський Р. та інші [8]. 

У Мілані в 1880 році на міжнародному конгресі із навчання глухих 

жестова мова була затаврована «чуючими» освітянами з різних країн, як сурогат 

мови, і заборонена в навчальному процесі в школах для глухих. Лише дві 

країни – США та Велика Британія – заявили про свою особливу думку і не 

підкорилися дискримінаційній резолюції. Лише в 2010 роціу Ванкувері 

відбувся ХХІ Міжнародний конгрес із навчання глухих, на якому було 

прийнято спеціальну резолюцію, якою освітяни із цілого світу визнали хибною 

і шкідливою міланську резолюцію, а також попросили вибачення у світової 

спільноти глухих за ту шкоду, яку заподіяла заборона використання жестової 

мови в системі навчання глухих. 
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Якщо говорити про соціалізацію людей з вадами слуху, то потрібно чітко 

розуміти значення терміну «соціалізація» – розвиток і самореалізація людини 

протягом усього життя в процесі засвоєння і відтворення культури суспільства» 

– Мудрик А.В. [3].Під соціалізацією розуміють процес засвоєння людиною 

соціального досвіду, залучення його до суспільних відносин, а без спеціально 

розробленої знакової (мовної) системи тут обійтися неможливо. Успішна 

соціалізація – це не тільки ефективна адаптація людини в суспільстві, а й 

здатність до певної міри протистояти суспільству, частини життєвих колізій, 

що заважають її розвитку і самореалізації. Сучасне суспільство продукує в тій 

чи іншій мірі два типи жертв соціалізації: людина повністю адаптована в 

суспільстві, але не здатна йому протистояти, і людина не адаптованав 

суспільстві, що протистоїть їй (Мудрик А.В.) [3]. 

Відомо, що за кордоном досить прогресивно ставляться до адаптації 

таких людей:там робиться усе, аби ті почували себе комфортніше в 

соціумі.Наприклад, усьому населенню країни рекомендується вивчати жестову 

мову (Швеція), або кожен учень з порушеннями слуху, який навчається в 

масовій школі, повинен мати персонального асистента − перекладача жестової 

мови (США та ін). Крім цього, висуваються певні вимоги до артикуляції всіх 

(фахівців, родичів, друзів, обслуговуючого персоналу тощо), хто постійно 

спілкується з глухими і слабочуючими: їх мова повинна бути повільною, 

артикуляція перебільшеною (Швейцарія, Німеччина та ін.) Існують навіть 

моделі «країни глухих»− наприклад, університетське містечко, населене 

молоддю з вадами слуху (США, Галлодетський університет) [1]. 

У нашій країні більшість дітей з порушеннями слуху, незалежно від віку, 

виховуються, в основному,у закритих спеціалізованих освітніх установах (ясла, 

дитячі садки, школи-інтернати). У цих установах як обов'язковий засіб 

навчання застосовується пальцева абетка (дактилолог), а в останні роки − 

жестова мова. Такий підхід (школа-інтернат) до виховання і навчання глухих і 

слабочуючих дітей має вкрай негативні наслідки, оскількисім'я фактично 

відсторонена від процесу виховання, більше часу діти перебувають поза домом. 
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Відповідним чином формується і психологія людини з порушеннями слуху 

(рентні установки, споживацька позиція) 

Немає ніякого зв’язку між інтелектом і здібністю чути. Треба пам’ятати, 

що глухийчислабочуючийтакий же нормальний як ми з вами.Недарма серед 

них є так багато відомих і талановитих людей, зокрема такі, як: поет епохи 

Відродження П'єр де Ронсар, Віктор Гюго, композитор Бетховен, художник 

АнтоніоСтаньолі, скульптор Ясен, Жан Жак Руссо,−усі вони були глухими.  

Світ і зараз непостійний у своєму ставленні до людей з вадами, та все ж 

більшість, якщо й не остерігається, то зневажає та уникає зустрічі з ними. 

Зробити пролом устінібезмовності−завдання не доступнелише глухим. Але за 

активного та доброзичливогосприяння тих, що слухає і чує,глухийможе стати 

повноцінним членом суспільства.Наша толерантність, розуміння і любов 

можуть допомогти зробити життя глухонімих людей більш комфортним та 

повноцінним, розкрити свої здібності й таланти. Нам потрібно усвідомити, що 

глухічуютьсерцем, і тишакудикрасномовніша за слова, нам же 

вартотількидослухатись до неї. 

Отже, «найбільша розкіш на землі − розкіш людського спілкування», − 

писав Антуан де Сент-Екзюпері. Ми справжні багачі, якщо можемо собі 

дозволите подібне тоді, як глухонімі перебувають у цілковитій ізоляції від 

світу. Недивно, що, віддаляючись від реального, вони створюють свій власний 

світ. Чи ж недалеко від божевілля, чи для них йде відлік до визнання 

геніальності? 

Література: 

 

1. http://surdopedagogika.com/zesty.htm 

2. http://fkspp.at.ua/konf/Uch3/3.pdf. Стаття І. Г. Кобеля «Навчання та 

соціалізація глухих». 

3. http://uagesturedeaf.blogspot.ru/2012/09/blog-post_28.html 

4. Bevong. uaКультурно- історичний календар України. 

http://surdopedagogika.com/zesty.htm
http://fkspp.at.ua/konf/Uch3/3.pdf
http://uagesturedeaf.blogspot.ru/2012/09/blog-post_28.html


 

247 
 

5. "Соціальнаадаптація та інтеграціядітей з порушеннями слуху". Сост. 

Астаф'єва В.М. - М.: АПК і ПРО, 2000Богданова Т.Г. "Сурдопсіхологія: 

Учеб. Посібник. - М.:" Академія ", 2002.  

6. Боскіс Р.М. "Вчителю про дітей з порушеннями слуху". - М., 1988.  

7.  "Питаннятрудової та громадськоїдіяльностівипусниківспеціальнихшкіл". 

(Матеріалинауково-практичного семінару). - М., 1990.  

8. Гілевич І.М., Тигранова Л.І. "Якщодитиназізниженим слухом навчається в 

масовійшколі ..." - Дефектологія. 1995. № 3.  

9. Гозова А.П. "Трудовенавчанняучнівспеціальнихшкіл". - Дефектологія. 

1983. № 5.  

10. Професійненавчання глухих. Під ред. Гозова А.П. - М., "Педагогіка", 1975.  

11. Крайнін В., Крайніна З. "Людина нечує". - М., 1984.  

12. Матвєєв В. Ф. "Стан профорієнтаційноїроботи у школі для глухих дітей". - 

Дефектологія. 1982. № 4.  

13. Миронова Е.В., Шматко Н.Д. "Інтеграціядітей з порушеним слухом в 

дошкільнізакладизагального типу". - Дефектологія. 1995. № 4.  

14. Рау Ф.Ф. "Проблема інтеграції глухих". - М., 1981.  

15. Цукерман І.В. "Глухота і проблема спілкування". Учеб.пособие. - 

Ленінградськийвідновлювальний центр ВОР, 1980. 

16. Ярмаченко М. Д. Історіясурдопедагогіки [М. Д. Ярмаченко]. – К.: Вища 

школа, 1975. 

 

  



 

248 
 

Грицак Л.А. 

студентка 2 курсу Інституту психології та соціального захисту 

ЛДУ БЖД 

Науковий керівник: Грицанюк В.В, 

 доцент кафедри соціальних та гуманітарних дисциплін,  

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

 

НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ: ВИДИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Існує міф, що насильство в сім`ї – це лише проблема неблагополучних 

сімей. Але, за певними  дослідженнями, насильство притаманне всім 

соціальним групам і не залежить від економічного благополуччя в родині. 

Тема насильства в родині стала предметом для обговорення в останній 

період. За даними Інституту соціологічних досліджень НАН, 68 відсотків жінок  

зазнають знущання в сім’ї, з них чверть "як правило" або "часто" потерпає від 

побоїв. Кожна десята дівчина зазнає постійного насильства.. За визначенням 

Закону України "Про попередження насильства в сім'ї", який Верховна Рада 

України ухвалила 2001 року, насильство в сім'ї — це "будь-які умисні дії 

фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного 

члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують 

конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять 

йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю". Отже, 

жертвою домашнього насильства може стати будь-хто: жінка, яку постійно лає і 

б'є її чоловік, дівчинка-підліток, що страждає від сексуальних переслідувань 

свого вітчима, хлопчик, якого лупцює мати-алкоголічка, старенька бабуся, що її 

ненавидять власні діти. Закон розрізняє такі 4 види насильства: фізичне 

насильство в сім'ї — це навмисне нанесення побоїв, тілесних ушкоджень 

одного члена сім'ї іншому, яке може призвести чи призвело до порушення 

нормального стану фізичного чи психічного здоров'я або навіть до смерті 

постраждалого, а також до приниження його честі та гідності. Сексуальне 

насильство в сім'ї — це примушування до небажаних статевих стосунків у 
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родині, а також сексуальні дії щодо неповнолітнього члена сім'ї. Психологічне 

насильство в сім'ї — це насильство, пов'язане з тиском одного члена сім'ї на 

психіку іншого через навмисні словесні образи або погрози, переслідування, 

залякування, які доводять постраждалого до стану емоційної невпевненості, 

втрати здатності захистити себе і можуть заподіяти або заподіяли шкоду 

психічному здоров'ю. Економічне насильство в сім'ї — це навмисні дії одного 

члена сім'ї щодо іншого, спрямовані нате, щоб позбавити постраждалого житла, 

їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які він має законне право. 

Причиною,чому жінки не подають скаргу за насильство є те,що вони 

хочуть зберегти родину,дітям – батька і з кожним разом надіються,що все 

зміниться в кращу сторону. Також є культурні та релігійні традиції,що є 

перешкодою для боротьби з таким явищем. 

Телефон довіри 

У 2013р. продовжувала роботу Національна гаряча лінія із запобігання 

насильства та захисту прав дитини на базі центру «Ла Страда – Україна». У 

2013 р. на «гарячу лінію» надійшло 1 345 звернень. Значна частина дзвінків 

відноситься безпосередньо до категорії насильства в сім'ї (фізичне, 

психологічне, економічне, моральне), а також пов'язаних із цим проблем 

правового характеру: розлучення, розподіл майна, вирішення житлових питань, 

визначення місця проживання дітей, оформлення опіки над дітьми, звернення в 

правоохоронні органи. Спостерігається значне збільшення кількості дзвінків на 

«Гарячу Лінію» в порівнянні з попередніми роками, що свідчить про 

підвищення актуальності такої проблеми як насильство в сім’ї. 

Слід зазначити, що вирішення ситуації включає не лише юридичне 

консультування. Фактично спілкування з абонентом переходить у надання й 

психологічної допомоги, а в деяких випадках заявникові необхідна й соціальна 

допомога (розміщення в притулку і тому подібне). Таким чином, деякі 

консультації мають тривалість від 40 хв. до 1 години. 
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Особливу стурбованість викликають звернення за фактами бездіяльності 

або неналежного виконання посадових обов'язків з боку державних і 

правоохоронних структур, у чию компетенцію входить вирішення цих питань. 

Найбільш типовими є такі зверненнями громадян на «гарячу лінію» «Я 

вже не знаю, як жити далі. Мій чоловік знущається над усією родиною. Раніше 

мене бив, а тепер уже й дітей. Міліція нічого не робить, на виклики навіть не 

виїздить. Що робити?» 

«Із чоловіком розлучена, він живе в мене. Знущається морально й 

фізично. Не можу його виселити.» 

«Чоловік б'є. У даний час почав бити й малолітню дитину. Хочу 

розлучитись, але він погрожує. Чоловік – працівник міліції, тому мої звернення 

міліція ігнорує. Відповідають, що немає складу злочину. Що робити?» 

«Мій чоловік − колишній працівник МВС. Зараз у нас дуже напружені 

відносини. Він мене б'є, знущається, здійснюється моральне насильство. 

Райвідділ відмовив у порушенні кримінальної справи. Що робити? Куди 

звертатися?» 

Як видно з наведених прикладів, майже кожен другий абонент 

скаржиться на неефективність звернень у міліцію за фактами домашнього 

насильства. 

Отже, домашнє насильство є системою жорстокої і небезпечної поведінки, 

яке може включати акти залякування, ізолювання і примуси. Метою 

домашнього насильства є встановлення і зміцнення влади і контролю над іншою 

людиною. Для досягнення цієї мети кривдник може прибігати до фізичного, 

емоційного і сексуального насильства. Домашнє насильство порушує багато 

прав тих, кого захищають міжнародні закони про права людини. 
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ДІТИ ЗАРОБІТЧАН ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА 

 

Міграція являє собою досить давнє явище. З кожним роком все більше 

людей мігрує за кордон у пошуках достойного заробітку, кращої долі. Там, у 

чужій країні, важко працюючи та докладаючи неабияких зусиль,люди 

досягають певних цілей, можуть добре себе забезпечити. Але з ким 

залишаються діти трудових мігрантів,чим вони займаються та на що 

витрачають гроші батьків? 

В Україні з’явилось покоління покинутих дітей, батьки яких свого часу 

виїхали на заробітки за кордон. Вони зустрічаються з великою кількістю 

проблем, про які не можна мовчати, і які повинні хвилювати не лише соціальні, 

а й правоохоронні служби.  

Тисячі стареньких бабусь змушені виховувати покинутих онуків, 

намагаючись огорнути їх своєю любов’ю та замінити батьків. Не зважаючи на 

те,що батько чи мати висилають гроші – в очах дітей часто можна побачити сум 
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від нестачі батьківської ласки,турботи,тепла,бо ж ніякі гроші не замінять 

материнську любов. 

Діти, батьки яких їдуть на заробітки за кордон, потребують уваги та 

допомоги, а облік сімей заробітчан є вкрай необхідним для попередження 

бездоглядності дітей трудових мігрантів. Соціальне сирітство являє собою таке 

явище, коли нібито батьки і  є, а фактично їх немає. Ці діти не отримують 

допомоги, але вони  потребують її найбільше й ,перш за все, потребують 

психологічної підтримки.Соціальне сирітство є поширеним і найкоротшим 

шляхом до біди, наркозалежності, вулиці, в’язниці. Соціальне сирітство – це 

ганьба батькам та державі. 

Яка кількість таких дітей у нашій країні – невідомо. Статистики стосовно 

українських заробітчан не веде ніхто: ні держава, ні церква, ні громадські 

організації.  

За загальними підрахунками діти українських заробітчан становлять 

близько третини всіх дітей. Це діти, які виросли,у більшості випадків, в 

матеріальному достатку, але без уваги мами чи батька або й обох батьків 

одночасно. Але ці роки без батьків й водночас із ними, приглушили повноту 

сімейного життя родини. Коли батьки їдуть, діти довго й болісно вчаться жити 

самостійно. Багато хто з них  швидко дорослішає, або навпаки, закривається від 

світу, залишаючись всередині «вічно покинутим малюком». 

Гроші, які заробітчани передають додому (а за статистикою щорічно 

передають 6 мільярдів доларів), діти часто використовують бездумно,хтось 

витрачає на спиртне,алкоголь чи легкі наркотики,хтось на азартні ігри. Також є 

відомим факт,що за останні роки збільшилася кількість самогубств 

підлітків,батьки яких за кордоном.Не можна сказати, що розгульний спосіб 

життя ведуть усі діти заробітчан, все ж таки велика кількість дітей шанує важку 

працю батьків та використовує кошти правильно.  

Проблема соціального сирітства набуває дедалі більших масштабів і 

наявність соціальних сиріт становить собою одне з найсерйозніших та 

найболючіших питань нашої держави.Однак вирішення проблеми сирітства 
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залежить не лише від держави. Щоб справитися з цим соціальним лихом, його 

має розуміти, розділяти і прагнути вирішити  все суспільство. 

Карітас України впродовж багатьох років досліджує соціальні проблеми 

міграції, втілює проекти по реінтеграції і репатріації трудових мігрантів, 

запобіганню торгівлі людьми, також займається темою «соціального сирітства» 

– коли один або обидвоє батьків дитини перебувають на заробітках.Робота із 

дітьми трудових мігрантів має на меті підтримати соціальну реінтеграцію, 

покращити всесторонній розвиток дітей та підлітків, забезпечити спілкування з 

ровесниками. Відбуваються щоденні зустрічі, регулярні тренінги, творчі 

гуртки, кулінарні заняття, психологічні вправи та ігри, вікторини, тематичні 

зустрічі на актуальні суспільні теми, пізнавальні і відпочинкові екскурсії, літні 

табори. На базі соціальних центрів Карітасу для дітей трудових мігрантів 

працюють кваліфіковані координатори проекту, психологи, соціальні педагоги. 

Отже, ми повинні боротися із поширенням такого явища як «соціальне 

сирітство». Безумовно, на Україні важко досягнути європейського рівня 

життя,але присутність батьків у вихованні дітей сформує у них патріотичний 

дух, закладе українську ментальність. Діти, на прикладі батьків зрозуміють,що 

успіху можна досягти лише наполегливою працею та стараннями. Україна 

починається з кожного з нас,тож ми повинні діяти. 
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ДИТЯЧА БЕЗДОГЛЯДНІСТЬ ТА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ - 

НАЙГОСТРІШІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬСТВА. 

Тісно пов’язаними  між собою  являються такі поняття як «дитяча 

безпритульність» і «дитяча бездоглядність». 

«Безпритульні діти» - це  ті діти, які були покинуті власними батьками, 

які  самі залишили сім’ю або дитячі заклади, в яких вони виховувалися, і не 

мають постійного місця проживання. 

«Безпритульний - це той, хто не має притулку». В свою чергу 

«бездоглядний - це той, який був позбавлений догляду». Бездоглядна дитина , 

на відміну від безпритульної, живе з  власними батьками, зберігає зв'язки з 

http://alma-mater.lnpu.edu.ua/magazines/visnyk/2010/9_2010_ped.pdf#page=113
http://alma-mater.lnpu.edu.ua/magazines/visnyk/2010/9_2010_ped.pdf#page=113
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своєю родиною, але був позбавлений любові,розуміння, уваги, впливу, 

контролю близьких йому людей. 

Які ж причини спонукають дітей втікати на вулицю? Чому замість потягу 

до спілкування з  власними батьками вони обирають саме таке середовище? На 

жаль, сьогодні батьки часто жорстоко поводяться зі своїми дітьми. Є велика 

кількість фактів фізичного і психічного насильства. 

Явище дитячої бездоглядності і безпритульності являється досить 

складним і неоднозначним,  оскільки ці діти є жертвами не лише власних 

родин, але й байдужості оточуючих їх людей, влади та суспільства. 

Дитяча бездоглядність і безпритульність -  це одне з найгостріших і 

найболючіших явищ в сучасному суспільстві. Проблема дітей вулиці існує в 

багатьох країнах світу, в тому числі і в тих країнах, які мають високий рівень 

соціально-економічного розвитку. 

За офіційними даними в Україні близько 130 тисяч дітей з 

неблагополучних сімей, за неофіційними – близько мільйону. Вони тікають з 

дому на вулицю з таких причин як бідність, байдужість батьків та держави, які 

не можуть їх ні захистити, ні  гідно виховати.  

Бездоглядні та безпритульні діти в Україні – це переважно особи віком 

від 6 до 16 років (76%), а близько 80% з малолітніх безпритульних – хлопчики. 

На профілактичному обліку служб у справах неповнолітніх перебуває близько 

130 тисяч дітей, які жебракують на вулицях, порушують правила громадського 

порядку, вживають алкогольні напої та наркотичні речовини. 

Для більшості з таких дітей втеча з дому - це заздалегідь обдуманий 

вчинок, і лише для небагатьох  з них причиною був короткочасний конфлікт, 

образа, когось підмовили друзі, а дехто взагалі не може зрозуміти, чому  він 

втікав.  

У нашій державі діє певна система соціального захисту і підтримки дітей, 

які з тих чи інших причин опинились на вулиці. Проблемами безпритульності в 

наш час займаються певні  державні і благодійні організації.  Однак на даний 

момент  така проблема  як безпритульність  і бездоглядність дітей вирішується 
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не на достатньому рівні. Про це свідчить багато фактів, серед яких факт 

перебування на вулиці  величезної кількості дітей- бродяг. Це можна пояснити 

тим, що ця  проблема є  досить новою в українскому суспільстві. 

Ще з 1997 року, в Україні проводяться певні дослідження , які 

допомагають   визначити основні  характеристики  дітей вулиці, з’ясування 

їхніх потреби та їхній  стиль життя. 

Це дозволило виявити  такі закономірності: 

 більшість підлітків виховується  переважно у багатодітних 

сім’ях; 

   діти нерегулярно харчуються, часто голодують; 

 більшість «дітей вулиці» -  являються дітьми підліткового 

віку; 

 значна частина дітей вулиці заробляє гроші самостійно, 

причому досить часто їхня  робота дає гарні прибутки, але є асоціальною: 

крадіжки, жебракування тощо; 

 діти вулиці  дуже часто зазнають експлуатації й насилля з 

боку ровесників і дорослих на вулиці та вдома; 

 діти вулиці  вживають алкоголь, наркотики, палять. 

Проблема дітей, які позбавлені опіки та піклування не являється суто 

українська, це проблема світова. Єдина відмінність у вирішенні цієї проблеми 

це те, що в Україні займаються ліквідуванням проблеми, а в Європі – її 

запобіганням. 

У Швеції діти, які  не контактують з своїми батьками, проводять 

більшість часу в тимчасових приміщеннях та на вулицях, називаються 

"покинутими". 

В Італії стосовно такого явища як  дитяча безпритульність вживається 

термін "неповнолітні групи ризику". У Великобританії осіб вулиці в залежності 

від віку називають: "юні втікачі" – діти до 18 років, які пішли з дому чи 

виховної установи; "молоді бездомні" – особи, які не мають роботи та 

постійного місця проживання; "ті, що сплять на вулиці" – підлітки та молодь, 



 

257 
 

які не мають постійного притулку та ночують під мостами та в місцях різних 

вуличних будівель. 

В Греції, Туреччині, Угорщині, Хорватії "дітьми вулиці" називають 

переважно циганчат та дітей біженців. 

На даний момент проблема безпритульності і бездоглядності дітей 

вирішується не на достатньому рівні. Про це свідчить низка фактів, до яких 

можна віднести такий факт як перебування на вулиці величезної кількості дітей 

- бродяг. Це  пояснюється тим, що дана проблема є  порівняно новою в 

українському суспільстві. Тому, варто  привернути увагу держави, вчених, 

науковців до цього питання. Важливо вдосконалювати  існуючу систему 

державних закладів та установ для дітей, які позбавлені домівки та батьківської 

опіки. Необхідно залучити до цієї справи благодійні фонди та організації, що 

могли б надати фінансову, матеріальну допомогу. 

Необхідно терміново вжити заходів, які були б  спрямовані на 

профілактику безпритульності, вчасне виявлення дітей, які вийшли на вулицю, 

розвиток ефективних форм соціального влаштування таких дітей. У хворому 

суспільстві не може бути здоровим підростаюче покоління. Для нього потрібні 

справедливі, гуманні суспільні умови і відповідна культурна політика. 
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ЛІБЕРАЛЬНИЙ ФЕМІНІЗМ: ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК 

Фемінізм - загальна назва різних течій у жіночому русі проти 

дискримінації жінок в економічній, політичній, сімейній сферах 

життєдіяльності, за рівність прав у суспільстві 

Дослідники визначають такі проблеми фемінізму: 

- сім’я і шлюб як основні знаряддя гноблення жінки; 

- економічна незалежність жінки як передумова її соціальної 

незалежності і самореалізації;  

-  активна участь жінки в політичному житті суспільства;  

-  право жінки на власну індивідуальність;  

 - розвиток інтелекту та здібностей; 

- звільнення від еталону зовнішності, нав’язаного чоловіками  

Ліберальний фемінізм (англ. Liberal feminism) - фемінізм рівності.  

Ліберальний фемінізм активно почав розвиватися на Заході в 1970-і рр.., 

його називають також рухом «за права жінок», є найпомірнішим напрямком у 

феміністської теорії і грунтується на простому припущенні, що всі люди 

створюються однаковими і тому не можна заперечувати рівності можливостей 

на основі гендеру. Дана течія фемінізму відображає  основні принципи 

лібералізму і демократії. В даному випадку мається на увазі, що жінка і чоловік 

за природою своєю є рівними і мають природне право робити свій власний 

вибір і отримувати рівні можливості. Втомившись від того, що чоловіки 

дискримінують і принижують жіночу половину населення, позбавивши їх 
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навіть тих прав, які дано їм від природи, прихильниці ліберального фемінізму 

починають боротьбу за відстоювання жіночих прав. Головною метою 

ліберального фемінізму є прагнення роздобути рівні права в різних сферах 

життєдіяльності, заволодіти доступом до державного апарату, бажання робити 

вибір, не підкоряючись при цьому волі чоловіка. 

Його корені ідуть у часи становлення американської держави і 

французької революції. Біля витоків ліберального фемінізму стоять Абігейл  

Адамс і Мері Уоллстоункрафт , які своїми працями фактично розпочали 

боротьбу жінок за  рівні права 

Перебіг ліберального фемінізму можна розділити на дві хвилі. Перша 

хвиля виникла в середині XIX століття і протривала до першої третини XX 

століття. Головною вимогою жіночого руху цієї хвилі стала можливість 

отримання вищої освіти. Також важливим було трудове питання.  

Відродження ліберального фемінізму від час «другої хвилі» пов’язують із 

книгою американської феміністки Бетті Фрідан «Містика Жіночності» (1963), 

яка доводить, що сучасні білі американки середнього класу не мають рівних із 

чоловіками можливостей реалізації прав, прописаних в законах.  

Після виходу книги в США з’явилася Національна Організація Жінок, яка 

за короткий термін об’єднала біля 300000 членів і проголосила, що її ціль — 

боротьба за рівні стартові умови для самореалізації обох статей  

Неоліберальні феміністки (Е.Россі, Дж. Річардс, С.Оукін) досі апелюють 

до білих жінок середнього класу, орієнтуючи їх на досягнення високих 

професійних цілей, але не звільняючи від виконання традиційних соціальних 

ролей (коханки, жінки, матері, господині) 

Неолібералки в Європі і США — як прихильниці «фемінізму рівності» — 

побачили проблему не у відсутності прав, а в інертності жінок, їхньому 

невмінні користуватися тим, що вже дано законом або може бути здійснено в 

легітимному ладі (особливо в юридичній і освітній області).  

Отже, зосередженість неолібералок на прагненні зробити жінку у всьому 

рівною чоловікові, на думку критиків неоліберального фемінізму, стирає 
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природні особливості жінок, не залишає їй місця як жінці, веде до тенденції 

стирання статевих відмінностей в професійній сфері.  
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ГЕНДЕРНІ РОЛІ ТА СТЕРЕОТИПИ В СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ 

Поняття «гендер» має багато дефініцій та тлумачень. Наприклад : «гендер 

– це культурна характеристика поведінки, яка виховується у відповідності до 

статі в певному суспільстві в певний час; гендер – це набір соціальних ролей. 

Це костюм, маска, в яких чоловік та жінка виконують свої соціальні ролі» [3]. 

Гендерними стереотипами називають уявлення про те, як мають поводитися 

люди різної статі, який одяг мають носити і чим займатися. «Гендерні 

стереотипи – сформовані культурою узагальнені уявлення (переконання) про 

те, як поводяться чоловіки і жінки» [2]. Загалом, гендерні стереотипи з 

дитинства допомагають підготуватися до соціальних ролей, які 

виконуватимуться у дорослому житті – матері чи батька, чоловіка чи дружини 

та ін. Особливостями гендерних ролей є те, що вони усвідомлюються в процесі 

виховання та навчання; є відмінними в різних культурах та часових рамках; 

змінюються з плином часу та відповідно до соціального та економічного рівнів 

розвитку. 

Від народження батьки виховують дитину відповідно до її статі. З цього 

приводу існує багато традицій. Наприклад: дівчаткам купують одяг рожевого 
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кольору, а хлопчикам – блакитного чи синього; дівчаткам дарують ляльки, а 

хлопчикам – машинки; дівчаток одягають в сукенки, спіднички, а хлопчиків – в 

костюми. 

Гендерні стереотипи відображають погляди суспільства на поведінку, яка 

характерна для чоловіка або для жінки, а також уявлення про «справжню» 

жінку та «справжнього» чоловіка. Наприклад, емоційність вважається 

характерною жіночою рисою, а стриманість – чоловічою, однак це не означає, 

що немає емоційних чоловіків і стриманих жінок. Гендерні стереотипи 

змінюються дуже повільно, але в сучасному соціумі простежується 

трансформація стереотипів фемінності – маскулінності, які стали менш 

протилежними. Сучасна «фемінність» передбачає не лише шляхетність, 

скромність, а й підприємливість, інтелектуальність, енергійність. Сучасна жінка 

переймає на себе багато гендерних ролей і ширше розуміє своє соціальне 

призначення. Стереотипи маскулінності теж змінилися. Сьогодні цінується не 

просто фізична сила, а сила інтелекту, чоловічий образ доповнюється такими 

рисами як тактовність, стриманість тощо.  

Якщо говорити про найбільш популярні стереотипи в сучасному соціумі, 

то можна виділити наступні: чоловік, який слідкує за своїм зовнішнім виглядом 

– гомосексуаліст; місце жінки – біля плити, вона не повинна займати керуючих 

посад, це справа чоловіків; образ жінки має бути витонченим і ніжним та ін. 

Сучасні гендерні стереотипи яскраво проявляються в ЗМІ. Так само, як і в 

суспільстві, в ЗМІ теж панує низка стереотипів, зокрема, в рекламі. Наприклад, 

образ домогосподарка, як правило, використовується лише в рекламі побутової 

техніки чи якихось миючих засобів; красуні – в рекламі косметики, гелів для 

душу, одягу; чоловічі образи – в рекламі автомобілів, парфумів чи годинників. 

Підсумовуючи, можна сказати, що в останні десятиріччя відбулось 

переосмислення проблеми відносин статей, що спричинило якісну зміну 

гендерних ролей та стереотипів, які перестали бути діаметрально 

протилежними. Таке послаблення гендерних стереотипів розширило 
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можливості індивідуального вибору та самореалізації, внаслідок чого виграють 

як особистість так і суспільство загалом. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

В сучасному світі гостро стоїть проблема гармонізації взаємовідносин 

між суспільством та природою та створення передумов готовності до свідомої 

діяльності в контексті налагодження відносин людини і природного довкілля. 



 

263 
 

Це завдання має реалізовуватись через формування в громадян екологічної 

культури, високий рівень якої неможливий без оволодіння екологічними 

знаннями. Екологічні знання впливають на світогляд людей, тому що вони 

орієнтовані на пізнання процесів природи в їх цілісності. Як зазначає О.І. 

Салтовський екологічні знання відображають не лише існуюче, а й вказують на 

необхідне, вони спрямовані в майбутнє, орієнтують людей у використанні 

ресурсів природи для життєзабезпечення суспільства [5]. На екологічних 

знаннях має засновуватись екологічна діяльність, коли враховуються не лише 

безпосередні інтереси людини, а й відбувається їх узгодження з загальними 

вимогами підтримки стабільного навколишнього середовища. Головний зміст 

екологічних знань мають становити уявлення про біосферу та її структурні 

одиниці; екосистеми, закономірності колообігів речовин; живу речовину та її 

роль в біосферних процесах; систему “людина – суспільство – біосфера – 

космос”; види антропогенного впливу, антропогенний вплив на природне 

довкілля та його негативні наслідки; основні глобальні, державні і регіональні 

екологічні проблеми та шляхи їх вирішення; економічні, законодавчі та 

нормативно-правові принципи раціонального природокористування; основи 

державної та регіональної екологічної політики тощо [3]. Сьогодні потрібно не 

просто накопичувати екологічні знання, а осмислено оволодівати ними та 

формувати на їх основі новий екологічний світогляд, який розглядав би будь-

які політичні, соціальні, господарські питання з точки зору збереження 

природи. Крім цього слід пам’ятати, що просте засвоєння екологічних знань не 

гарантуватиме відповідної поведінки. Без сумніву знання потрібні для того, 

щоб життєдіяльність була екологічно коректною, але також важливим є і те, 

щоб на основі здобутих екологічних знань з’явились відповідні переконання, 

які слугуватимуть мотивами нашої діяльності. Екологічні знання роблять 

переконання глибокими, визначають екологічну культуру нашого сучасника та 

утворюють підґрунтя для ефективної природоохоронної діяльності. 

Отже, екологічні знання є необхідним елементом екологічної культури, 

проте наявність тільки екологічних знань в певної особи ще не гарантуватиме 
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належної екологічної поведінки і обмежуватись виключно їх передачею 

недоцільно.  
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СТРАХ В СТРУКТУРІ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ОСОБИСТОСТІ 

 

 Динамічний розвиток соціуму зумовлює імовірність виникнення 

фруструючих ситуацій, на які людина реагує різноманітними формами 

емоційних переживань, часто – деструктивними. Реалії життя вимагають від 
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людини здатності до саморегуляції з метою збереження власного 

психологічного здоров’я як на рівні тривіального досвіду, так і в екстремальних 

умовах життєдіяльності. 

 Страх, як зазначає А.І. Захаров, є невід'ємною ланкою в еволюції 

людського роду, оскільки попереджав небезпечні для життя «нерозумні й 

імпульсивні дії людини» [3]. 

 Страх є одним із складників почуттів у житті людини. Важко взагалі знайти 

людину, яка б ніколи не знала відчуття страху. Але через вплив страху, а також 

через залежність від нього, змінюється поведінка людини аж до «емоційного 

паралічу». Існує таке поняття, як стійкі страхи – це страхи, з якими не в змозі 

впоратися ані дитина, ані дорослий, вони призводять до появи небажаних рис 

характеру.  

 У своїй основі страх є абсолютно нормальною емоцією, він відіграє таку 

ж значну роль у житті особистості, як радість, любов, сум і гнів. Однак страх 

має набагато більше значення у житті особистості, ніж можна уявити: він 

захищає особистість від ситуацій, що загрожують його життю. Страх спрямовує 

особистість до дії у випадках виникнення небезпеки, вчить обирати правильну 

тактику поведінки. Під час виникнення небезпеки людина має дві можливості: 

битися, тобто діяти активно, або втекти. Яку з них вона обере, залежить від 

багатьох факторів, у тому числі і від масштабу загрози, наявного досвіду 

боротьби з нею, від фізичної та духовної конституції особи та її виховання. 

 Страх, як і будь-яке переживання, є корисним, коли виконує свої функції, 

а потім зникає. Якщо страх не зникає протягом тривалого часу, або у особи є 

велика кількість страхів, то тут можна говорити про передневротичний стан 

особистості, що, своєю чергою, може перейти в невроз страху, який є 

патологічним станом.  

 Умовно страх можна поділити на ситуативний та особистісний. 

Ситуативний страх виникає в незвичайному, дуже небезпечному або 

шокуючому для особистості середовищі, наприклад, при нападі собаки. Часто 

страх може з’явитися в результаті психічного зараження панікою в групі людей, 
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тривожних передчуттів зі сторони членів сім’і, конфліктів та навіть життєвих 

невдач [2]. 

 Вікові (психологічні) страхи у здорових дітей обумовлені недостатньою 

інформованістю про навколишній світ. Такі страхи завжди детерміновані, 

швидко проходять, не викликаючи дезадаптації. Клінічні (патологічні) ж страхи 

не завжди є психологічно зрозумілими, мають виражений і стійкий характер, а 

також приводять до дезадаптації дитини або входять до структури певного 

захворювання. 

 Не зважаючи на те, що страх – це інтенсивне вираження емоцій, слід 

розрізняти його звичайний або віковий, та патологічний рівні. Частіше за все 

страх короткочасний і зникає з віком, не торкаючись глибинно-ціннісних 

орієнтацій людини, суттєво не впливаючи на її характер, поведінку та 

взаємовідносини з іншими людьми. Деякі форми страху мають захисне 

значення, оскільки дозволяють уникнути сам об’єкт страху. 

 На патологічність страху вказують його крайні, драматичні сторони 

вираження (жах, емоційний шок, потрясіння) або затяжний, нав’язливий стан, 

мимовільність, тобто повна відсутність контролю зі сторони свідомості, 

негативний вплив на характер, міжособистісні відносини і пристосування 

людини до соціальної дійсності. 

 Причинами страху можуть бути події, умови або ситуації, які виступають 

початком небезпеки. Страх може мати своїм предметом якусь людину або 

об’єкт. Інколи страх не пов'язаний з нічим конкретним, такі страхи людина 

переживає як безпредметні. Також страх може бути викликаний стражданням, 

яке пов’язане з тим, що в дитинстві був сформований зв'язок між цими 

відчуттями [1]. 

 В психології існує багато класифікацій страху. Так, в психологічному 

словнику під загальною редакцією Ю.Л. Неймера виділяється три основних 

види страхів: реальні, невротичні і вільні [4]. 

 Реальні страхи – раціональне вираження інстинкту самозбереження як 

нормальна реакція на сприйняття зовнішньої небезпеки. 
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 Невротичні страхи – різноманітні форми страху невротиків, що 

виникають через відволікання лібідо від нормального застосування або через 

відмову психічних інстанцій. 

 Вільні страхи – загальна невизначена боязливість, яка може на деякий 

час прив’язатися до будь-якої можливості та виражається у стані «боязливого 

очікування», такий страх є безпредметним і не пов’язаним з об’єктом, що його 

породив. 

   Перед почуттям страху у людини виникає почуття тривожності, яке 

виступає як сигнал про небезпеку, привертає увагу до можливих труднощів, 

перешкод для досягнення мети, що наявні в певній ситуації. А головне те, що 

воно дозволяє мобілізувати сили і тим самим досягти найкращого результату. 

Тому нормальний (оптимальний) рівень тривожності розглядається як 

необхідний для активно пристосування до навколишньої дійсності (адаптивна 

тривога). Надмірно високий рівень розглядається як дезадаптивна реакція, що 

виявляється в загальній дезорганізації поведінки та діяльності. 

 Страхи можуть бути обумовлені віковими особливостями та мати 

тимчасовий характер. Більшість причин загострення страхів лежать в сфері 

сімейних стосунків та є наслідками неправильного виховання. Іншими 

причинами виникнення страхів можуть бути: конкретна ситуація, яка налякала 

людину, можливо, ще в дитинстві; взаємовідносини з однолітками; поширення 

страхів серед однолітків, коли більш сильна особистість може залякувати 

меншого різними історіями. 

 Проте, необхідно зазначити, що, починаючи з 12 років, кількість страхів 

повинна зменшуватися. Нормальна дитина до 16–18 років не повинна відчувати 

подібних страхів. 

 Наявність страхів у 16–18 років говорить про психологічну незрілість 

особистості, схильність до депресій. Велика кількість страхів вказує на 

наявність неврозу чи фобії. 

 Таким чином, кожний віковий період супроводжується певними 

страхами, які можуть зникнути, а можуть негативно вплинути на розвиток 
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особистості. Психологам необхідно допомогти боротися зі страхами і вміти 

виявити їх за допомогою різних методик. Знаючи чого саме боїться людина, 

можна проводити корекційну програму. 

 Значення психокорекційної роботи має велике значення в процесі 

виховання та розвитку особистості, відновлення взаємин з оточенням, 

вирішенні поведінкових і психологічних проблем людини, а також в 

профорієнтації та розвитку та становленні особистості. 

 Як правило, більшість людей упевнені, що страхи – річ шкідлива, що з 

ними треба боротися, що від них треба оберігатися. Але ж страх і сам оберігає, 

попереджаючи про можливі неприємності і загрози. Так що справа не в тому, 

чи боїться людина чогось, а в тому, чи сумірні його страхи до реальних 

небезпек, чи навчений він правильно ставитися до лякаючих предметів і явищ. 

 Більшість патологічних страхів не зосереджені постійно на якомусь 

одному предметі або ситуації. Частіше за все ці страхи зосереджені на 

майбутньому, на поведінці в минулому і на власній спроможності та особливо 

на зовнішності. Симптоми часто викликають клінічно-виражені страждання або 

соціальні порушення.  

 Страх темряви, безсоння, води, висоти, бідності, насильства, 

пограбування, війни чи звільнення, страх за рідних і близьких, страх смерті - 

простий перелік різних форм страху може зайняти кілька сторінок і свідчить 

лише про те, що так чи інакше проблема терапії страху завжди була актуальною 

психологічної та психотерапевтичної завданням. 

 Тому одним з основними завданнями є зміна ірраціональних способів, 

якими людина створює поле реальності, зміна стереотипних способів 

поведінки, які для особистості не є оптимальними. Якщо особа не подолала свої 

страхи у період дитинства, то важливим є те, щоб вона почала ладнати зі своїми 

патологічними страхами вже зараз. Тому що становлення особистості через 

самоусвідомлення, активну внутрішню роботу, формування нових уявлень про 

себе як особистість, своє майбутнє відбувається саме в юнацькому віці. 
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Гнатюк Н.Л. 

Курсант 4-го курсу Інституту психології  

та соціального захисту 

ЛДУ БЖД 

ВПЛИВ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

Захист – це поняття, що означає будь-яку реакцію організму з метою 

зберегти себе і свою цілісність. На сьогодні в психологічній науці прийнято 

вважати, що механізми психологічного захисту формуються під впливом 

певних факторів, до числа яких більшість закордонних дослідників відносять: 

1) вроджений темперамент; 

2) природу стресів, пережитих в ранньомудитинстві; 

3) захист, зразком для якого (а іноді і свідомимивчителями) були батьки 

абоіншізначущі люди; 

4) засвоєннядослідним шляхом наслідківвикористанняокремихзахистів. 

Умовно, функції захисних механізмів можнаподілити на двігрупи: 
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- позитивні: оберігають особистість від негативних переживань, 

сприйняття психотравмуючої інформації, знімають тривогу і допомагають 

зберегти в ситуації конфлікту самоповагу та ін.; 

- негативні: дія захистів зазвичай не тривала і триває доти, доки потрібна 

«перерва» для нової активності. Але якщо стан емоційного благополуччя 

фіксується на тривалий період і по суті замінює активність, то психологічний 

комфорт досягається ціною викривлення сприйняття реальності чи 

самообманом. 

Отже, основними функціями механізмів психологічного захисту є: 

1) збереження особистісної цілісності, 

2) збереження психічного здоров'я, певного «Я-образу».  

Основні ознаки механізмів психологічного захисту: 

1) імпульсивність (механізми психологічного захисту не залежать від 

волі); 

2) спотворення реальності; 

3) відсутність усвідомлення суб'єктом захисних форм поведінки. 

Єдиної класифікації механізмів психологічного захисту до теперішнього 

часу не існує, однак найбільш вивченими і загальноприйнятими є: заперечення, 

придушення, витіснення, проекція, ідентифікація, раціоналізація, заміщення, 

сублімація. 

Підлітковий вік – один з найбільш складних періодів розвитку людини. 

Не дивлячись на відносно коротку тривалість (від 11-12 до 15-17 років) [1], він 

багато в чому визначає все подальше життя індивідуума. Саме на підлітковий 

вік припадає пік формування характеру та інших ціннісних орієнтацій. Такі 

обставин як перехід від підпорядкованості дорослими до самостійності, зміна 

звичного шкільного навчання на інші види соціальної діяльності, гормональна 

перебудова організму роблять підлітка особливо вразливим і слабким до 

негативних впливів середовища. При цьому необхідно враховувати властиве 

підліткам прагнення вивільнятися з-під опіки і контролю рідних, вчителів і 

інших вихователів, змінювати підпорядкованість на домінантність. Нерідко це 
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прагнення приводить до заперечення духовних цінностей і стандартів життя 

старшого покоління. Все більш очевидним стають і дефекти у виховній роботі з 

підлітками, особливо значущими в цьому відношенні є неправильні 

взаємовідносини в сім'ї. Відхилення поведінки від норми з певною 

інтенсивністю та проявами має назву девіантною поведінки. Підліток, втратив 

самоповагу, перебуває у постійному конфлікті із собою, сам себе відкидає і з 

собою незгодний, що дуже швидко приводить дезорганізації, або до депресії. 

станові сприяють фізичні та емоційні зміни в організмі підлітка, що породжує в 

нього відчуття невпевненості і страху. До того ж у юнацькі роки багато хто 

хворобливо переживає відсутність визнання ровесників або нерозділену 

закоханість. Важливо ще врахувати, що підлітки стикаються з різними 

перешкодами життя вперше, їм ще бракує знань та досвіду. Через це багато хто 

з них «пробирається по життю, як мандрівники по незнаній землі, гублячись від 

надміру нових вражень», але найчастіше при цьому не хочуть просити про 

допомогу. Психологічні дослідження показують, що перший період депресії 

трапляється в середньому в 13 років. Частота депресій різко зростає у 12-16 

років, досягає піку в 14-15, потім поступово спадає. У 15-річному віці депресію 

у дівчат діагностують удвічі частіше, ніж у хлопців. Поведінка депресивного 

підлітка груба, конфліктна, зниженим, і з присутністю мінливого настрою [1]. 

Такі особливості психічного стану створюють основу для конфліктів із людьми 

навколо. Особливою формою підліткової самосвідомості є почуття дорослості, 

яке визначається як новоутворення свідомості, через яке підліток порівнює себе 

з іншими, знаходить зразки для засвоєння, будує свої стосунки з людьми, 

перебудовує свою діяльність.  

Види дорослості (за Т. В. Драгуновою): 

- наслідування зовнішніх ознак дорослості (куріння, вживання алкоголю, 

використання косметики, перебільшений інтерес до проблем статі, 

наслідування дорослим в одязі і зачісці, тобто поверхове уявлення про 

дорослість з акцентом на специфічне проведення вільного часу); 
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- прагнення підлітків-хлопчиків відповідати уявленню про «справжнього 

чоловіка», виховувати у себе силу волі, витримки, сміливості; 

- соціальна дорослість (складається в ситуаціях співробітництва 

дорослого і підлітка як помічника, часто в сім'ях, де підліток через обставини 

змушений фактично зайняти місце дорослого, прагне оволодіти практичними 

вміннями, надати реальну допомогу і підтримку); 

- інтелектуальна дорослість (пов'язана з розвитком стійких пізнавальних 

інтересів, з появою самоосвіти). 

Виокремлюють особливу форму підліткового егоцентризму: підлітку 

складно диференціювати предмет свого мислення і мислення інших людей, 

внаслідок інтенсивного аналізу і оцінки себе у нього виникає ілюзія, нібито 

інші люди безперервно оцінюють його поведінку, зовнішність, спосіб 

мислення, почуття. Типова вікова особливість – схильність перебільшувати і 

хворобливо реагувати на власні реальні чи уявні тілесні недоліки [2]. 

Подолання підліткового егоцентризму відбувається в міру розвитку близьких 

довірливих стосунків з однолітками, які діляться власним емоційним досвідом. 

В цей період інтенсивно засвоюються стереотипи поведінки, пов'язані з 

усвідомленням своєї статевої приналежності [3]. Для дівчаток характерні такі 

риси, як емоційна сприйнятливість, реактивність, гнучке пристосування до 

конкретних обставин, конформність поведінки, схильність апелювати до 

суджень дорослих, до авторитетів сім'ї, прагнення опікуватися молодшими, 

високий інтерес до власної зовнішності, поєднання кокетства з 

сором'язливістю, акуратність, ретельність, терпимість у повсякденній 

діяльності, краща успішність з гуманітарних предметів. Хлопці цікавляться 

переважно проблемами, пов'язаними з абстрактними явищами, світоглядом, 

точними науками, менш конформні, розкутіші в поведінці, гірше підкоряються 

загальноприйнятим вимогам, у несприятливих умовах у них легше виникає і 

важче коригується негативне ставлення до школи, значну роль у свідомості і 

поведінці набувають сексуальні інтереси. Тобто, відбувається дуже багато змін, 

до яких потрібна швидка адаптація. Яскравим прикладом є шкільне життя. 
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Перехід з одного ступеня на інший означає зміну умов навчання, кличе за 

собою злам старих стереотипів поведінки і зміну у взаємовідносинах з 

навколишніми. Навчальна діяльність є ведучим видом діяльності в шкільному 

віці (Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьєв). В період адаптації спостерігається 

зниження успішності, інтересу до навчання, поява ознак тривожності, 

неадекватні поведінкові реакції. Сьогодні в психологічній літературі можна 

знайти різні точки зору щодо розуміння підліткового періоду, а точніше 

підліткової кризи. Але в цілому їх можна представити у вигляді двох точок 

зору: з одного боку – акцент робиться на ідеї перелому, раптових змін у 

розвитку, які і ведуть за собою значні зміни у поведінці, мисленні і уявленні 

(які є необхідними, потрібними), а з іншого – розуміння кризи як 

психологічного відхилення (порушення), яке супроводжується стражданнями, 

пригніченістю, тривожністю. А саме, одні психологи вважають можливість без 

кризового проходження цього періоду (Д. Д. Ельконін, М. Кляйн,  Н. Роттер). 

Інші ж, навпаки, підкреслюють його конфліктність. 

Опис підліткового періоду стресу, переживань і конфлікту має досить 

довгу історію. Вперше подібну характеристику дав ще Ж.-Ж. Руссо, а за ним – 

німецькі романтики. Подібні уявлення, але вже у сучасній психології, як про 

емоційну бурю (внутрішні конфлікти, напруга, нестабільність) було привнесено 

Стенлі Холлом – його формулою, яка була запозичена у тих же німецьких 

романтиків – “stormandstress”. 

Психоаналіз розглядав підлітковий вік як період у тривалому розвитку 

людини (пробудження лібідо – сексуальної енергії розпочинається ще до 

пубертату), тому, те, що відбувається в цей час, пояснюється через особливості 

дитинства, яке наче відтворюється у підлітковому віці, а значить і відроджує 

старі конфлікти (в тому числі і Едипів комплекс) [4]. 

Роберт Бернс у поведінці підлітків вбачав дещо парадоксальне: 

очевидний негативізм часто може комбінуватись (або поєднуватись) з явною 

конформністю, а прагнення до автономністю, незалежністю – з проханнями про 

допомогу, пораду. 
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Л. С. Виготський один із перших ввів в періодизацію дитячого розвитку 

поняття про критичні, перехідні і про стабільні, усталені вікові періоди; і 

запропонував розділити і розглядати окремо критичний період статевого 

дозрівання і стабільний період – підлітковий вік, тим самим вважаючи, що 

характер “вибуху” зовсім необов’язковий для перехідного періоду Л. С. 

Виготський зазначав, що за всяким негативним симптомом кризи приховується 

позитивний зміст, який полягає в основному у переході до нової і вищої форми 

розвитку. Підліток наче провокує заборони, спеціально примушуючи 

перевірити свої сили у подоланні цих заборон . 

Отже, підлітковий вік завжди вважався критичним. В цьому віці 

відбуваються як фізіологічні, так і психологічні зміни. У підлітків відбуваються 

глибокі психологічні зміни особистості, не пов’язані прямо з дозріванням 

ендокринної системи. До таких змін можна віднести вироблення нового 

самопізнання з підвищеним відчуттям власної гідності, особистих можливостей 

та здібностей. 

На протязі підліткового періоду ламаються і перебудовуються попередні 

відношення дитини до навколишнього середовища і себе, з яких підліток 

розпочинає самостійне життя. 
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