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спортсменів-єдиноборців не має значення, на якому етапі подолання 

дистанції знаходиться суперник. Важливим є лише те, щоб він був позаду. 

Такі умови спортивних змагань у плаванні сприяють формуванню високого 

рівня конкуренції. 

Отже, вид спорту, яким займаються підлітки, позначається на 

їхньому стилі реагування у конфліктних ситуаціях. Так спортсмени-

єдиноборці схильні до конкуренції (плавці) та компромісу (борці), підлітки, 

які займаються командами видами спорту (волейболісти та баскетболісти), 

більше за інших схильні до співпраці та пристосування. Результати даного 

пілотного дослідження спонукають до подальших наукових розвідок у 

цьому напрямку. 

 

Меднікова Г.І. 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди, м. Харків 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВІДНИХ СТАВЛЕНЬ 

ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ НЕВРОТИЗАЦІЇ 

Зростання напруженості у сучасному суспільстві в цілому 

позначається і на міжособистісних стосунках підлітків. Разом із тим, 

спілкування є провідною діяльністю підліткового віку. Саме в цей період 

особливо гостро виявляється потреба в міжособистісних контактах. 

Інтенсивність даної потреби може бути такою високою, що вона стає 

центром усіх життєвих устремлінь підлітка. Спілкування виступає 

домінантою підліткового періоду, тобто впливає на розвиток буквально всіх 

психічних утворень, функцій, у тому числі і на формування особистості. 

Незадоволеність потреб підлітка у міжособистісному спілкуванні може 

призводити до відчуження, напруження, дискомфорту, стресів та, як 

наслідок, до невротизації особистості. Але і сама успішність у спілкуванні з 

однолітками залежить від таких особливостей як ставлення підлітка до 

свого оточення і до себе. 

Невротизація – це легкість виникнення і вираження невротичної 

симптоматики. Невротизацію можна представити як варіативну особистісну 

змінну, яка відображає як динамічно змінюються особливості людини, її 

стани, так і відносно більш статичні властивості особистості. Ознаками 

невротизації є швидка втомлюваність, порушення сну, знижений настрій, 

підвищена дратівливість, збудливість у поєднанні зі швидкою 

виснажуваністю, наявність страхів, тривоги, невпевненості у собі (Шкода 

К.В., 2016). Найбільш вразливою до невротизації людина стає у період 

вікових криз. Одним з кризових періодів в житті людини є підлітковий вік. 

Легкість подолання підліткової кризи багато в чому визначається 

успішністю спілкування з однолітками та специфікою провідних ставлень 

особистості підлітка. Проблема провідних ставлень особистості по різному 

вирішується науковцями, але практично всі дослідники, що займалися цим 
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питанням серед провідних ставлень особистості виділяють ставлення 

особистості до себе та до інших (Ананьєв Б.Г., 1980; Бодальов О.О., 1988; 

Лісіна М.І., 2009; Приходько Ю.О., 1997; Рубінштейн С.Л., 2012). 

Виходячи з вищезазначеного, метою нашого дослідження було 

визначення особливостей ставлення до себе і свого оточення підлітків з 

різним рівнем невротизації. У дослідженні були використані такі методики: 

«Шкала для психологічної експрес-діагностики рівня невротизації», 

«Колірний тест ставлень» О.М. Еткінда, «Тест малюнкової фрустрації» С. 

Розенцвейга. При математико-статистичній обробці даних використано Н-

критерій Краскела-Уолліса та U-критерій Манна-Уітні. У дослідженні брали 

участь 70 підлітків, по 35 учнів з високим і низьким рівнем невротизації. 

Рівень невротизації встановлювався за результатами застосуванні «Шкали 

для психологічної експрес-діагностики рівня невротизації». 

Серед підлітків з високим рівнем невротизації на статистично 

значимому рівні (p<0,01) переважають особи, для яких більш характерні 

інтрапунітивні за своєю спрямованістю реакції у фруструючих ситуаціях. 

Такі підлітки склали 60% від загальної кількості підлітків даної групи. 

Підлітки з перевагою екстрапунітивних і імпунітивних реакцій представлені 

однаковою мірою (по 20%). Серед підлітків з низьким рівнем невротизації 

практично однаковою кількістю представлені досліджувані з перевагою 

екстрапунітивних (40%) і інтрапунітивних (37,14%) реакцій. У 22,86% 

підлітків даної групи визначена перевага імпунітивних реакцій. Але 

відмінності у представленості реакцій різної спрямованості не досягають в 

цій групі статистично значущого рівня. 

Ставлення до себе підлітків з низьким рівнем невротизації є значно 

більш позитивним, ніж ставлення до себе підлітків з високим рівнем 

невротизації (p<0,01). Крім того ставлення до себе 57,14% підлітків з 

високим рівнем невротизації відрізняється амбівалентністю, яка була 

визначена при порівнянні валентності та нормативності колірних асоціацій 

підлітків. За групою підлітків з низьким рівнем невротизації 

амбівалентність ставлення до себе визначена лише у 11,43% досліджуваних. 

Дослідження особливостей ставлення підлітків з різним рівнем 

невротизації до членів родини й друзів показало, що підлітки з низьким 

рівнем невротизації характеризуються більш позитивним ставленням до 

представників обох цих категорій. Аналіз відмінностей усереднених 

показників рангів кольорів, що асоціювалися з друзями і членами родини, за 

групами підлітків з високим і низьким рівнем невротизації показав їхню 

статистичну значущість. Ставлення до найближчого оточення у підлітків з 

високим рівнем невротизації в більшості випадків виявилось негативним. 

По групі підлітків з низьким рівнем невротизації спостерігається комбінація 

позитивного ставлення як до членів родини, так і до друзів, або комбінація 

негативного ставлення до однієї з категорій і позитивного ставлення до 

інших. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що підлітки з 
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високим рівнем невротизації перебувають у найбільш травматичній ситуації 

розвитку й життєдіяльності, тобто несприятливими є як стосунки в колі 

родини, так і стосунки з ровесниками, що, у свою чергу, приводить до 

формування негативного ставлення підлітка й до родини, і до ровесників. 

Такий характер ставлень, регулюючи поведінку підлітка, може призводити 

до ще більшого погіршення його стосунків з найближчим оточенням. Слід 

зазначити, що ставлення до родини і друзів, як і ставлення до себе, у 

більшості підлітків з високим рівнем невротизації (65,71%) відрізняється 

амбівалентністю. Можна припустити, що в основі амбівалентного ставлення 

до близького оточення лежить невротична потреба в любові та схваленні 

(Хорні К., 2006). 
Отже, за результатами проведеного дослідження визначені 

особливості провідних ставлень, в якості яких розглядалися ставлення до 

себе і до близького оточення, підлітків з високим рівнем невротизації, що 

відрізняють їх від однолітків з низьким рівнем невротизації. 
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ПРОБЛЕМА САМОТНОСТІ І УСАМІТНЕННЯ У СУЧАСНОМУ 

МІСТІ: ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ І НАСЛІДКИ 

У кожного з нас настає момент, коли хочеться усамітнитися від 

зовнішнього світу і зануритися в свій особливий, нікому не доступний 

внутрішній світ. Наскільки це вважається нормальним? І які ж виникнуть 

наслідки після такого «бажання»? 

З точки зору психології, слово «самотність» найчастіше має 

негативний відтінок і є ознакою душевного неблагополуччя. На думку 

Лаврової, самотність – це привід для психоаналізу, що і ділить людство на 

дві великі групи: ті, хто змогли вирватися з самотності і ті, хто не зміг. 

Відповідно, ті хто, відносяться до другої групи, ризикують надалі 

«придбати» невротичну самотність – особливе психічне переживання, яке 

унеможливлює повноцінне людське існування. Все життя людини, що 

страждає невротичною самотністю, – ланцюг невдач на тлі безперервного 

страждання. 

Самотність-усамітнення має більш позитивним відтінок в порівнянні 

з вище розглянутим варіантом. Якщо в першому випадку (невротична 

самотність) людина ізолюється, щоб уникнути нових розчарувань, то при 

другому випадку – щоб переосмислити себе як особистість і потім 

повернутися вже з бойовим настроєм. 

Отже, які ж існують причини, котрі сприяють виникненню як 

невротичної самотності, так і самотності-усамітнення? 

По-перше, це нелюбов до себе. Багато людей впевнені, що причина їх 

самотність криється в тому, що їх ніхто не любить. Вони ставлять хрест на 


