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підлітків. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 053 «Психологія». – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і вирішення важливої 

наукової проблеми етнокультурних особливостей інформальної соціалізації. 

З урахуванням підходів, які існують в психології розвитку та етнопсихології, 

аналізу зарубіжної та вітчизняної літератури у дисертації визначено, 

насамперед, теоретико-методологічні засади дослідження проблеми 

інформальної соціалізації. Розкрито сутність поняття інформальної освіти. 

Визначено, що інформальна освіта є індивідуальною пізнавальною 

діяльністю, яка супроводжує повсякденне життя людей і необов'язково має 

цілеспрямований характер. Інформальну освіту можна також визначати як 

спонтанне навчання індивіда, в основі якого лежить його власна активність, 

самоствердження і самовираження. Інформальна освіта являє собою 

важливий чинник професійно-особистісного самовдосконалення людини. 

Вона не має певної структури, а результати освітнього процесу 

обумовлюються здатністю особи перетворити можливості та потенціали 

суспільства на чинники його індивідуального розвитку. Базуючись на 

постнекласичній парадигмі визначено явище інформальної соціалізації. 

Аргументовано, що інформальна соціалізація трактується як своєрідна 

індивідуальна пізнавальна діяльність, що супроводжує повсякденне життя, 

реалізується за рахунок власної активності індивідів в оточуючому 

культурно-освітньому середовищі; спілкування, читання, відвідування 

установ культури, подорожі, засоби масової інформації тощо. Інформальна 

соціалізація включає суб’єктивне благополуччя, рівень самотності та рівень 

самоактуалізації. При цьому людина перетворює освітні потенціали 
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суспільства в дієві чинники свого розвитку; неорганізований, не завжди 

усвідомлений та цілеспрямований процес, що триває упродовж усього життя 

людини. Інформальна освіта є одним з інститутів, де відбувається 

інформальна соціалізація особистості. 

Автором виділено теоретичні підходи до дослідження процесу 

соціалізації. У некласичній парадигмі результатом і змістом соціалізації є 

формування особистості, зокрема: особистісні надбання і утворення, які 

формуються у процесі соціалізації, цінності, смисли, мотиви, світогляд, 

моральні установки. Такий підхід ставить у центр розгляду особистість, що 

робить його прерогативою некласичної і постнекласичної парадигм у 

соціальної психології. Безумовно, зміст соціалізації розглядався і в 

онтогенетичних теоріях, однак його було прив’язано до біологічних 

факторів, зокрема вікового розвитку сексуальності, зміни зубів, розвитку 

індивіду взагалі. В некласичній парадигмі на першу позицію виходить 

особистість як утворення соціалізації. Ефективність соціалізації 

зумовлюється рівнем моральності, культури особистості. Соціалізація з 

позицій постнекласичної парадигми – нелінійний багатоваріантний процес 

взаємодії людини і Світу у ситуації невизначеності. Основним механізмом 

цієї взаємодії є суб’єктний вчинок, яким задається кількість ступенів свободи 

особистості у виборі власної соціалізаційної стратегії. Особливістю 

сьогодення стає поширення ролі інформальної освіти в процесі соціалізації, 

але недостатньо розкритими є її чинники та взаємодія з іншими інститутами 

соціалізації (зокрема сімейною соціалізацією). 

Наголошено, що ця дисертаційна робота виконана в рамках 

постнекласичної парадигми та екологічного підходу Урі Брофенбреннера. 

Автором побудовано теоретичну модель дослідження етнокультурних 

особливостей інформальної соціалізації підлітків. Першим рівнем, який було 

виокремлено у нашому дослідженні – є макрорівень (рівень етнокультурного 

оточення). Ми вирішили дослідити дві групи підлітків, які перебувають 
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одночасно в умовах як традиційної, так і інформальної освіти (на курсах 

англійської мови) в Україні та у В’єтнамі.  

Мікросистемою, яка впливає на соціалізацію підлітків є батьківське 

ставлення до дітей та варіантів освітньої соціалізації. Підлітки обмежені у 

виборі форм освіти внаслідок того, що дистанційна освіта, хоумскулінг, 

навчання у спеціалізованих гуртках та секціях потребують додаткового 

фінансування. Тому, саме батьки визначають в якій формі дитина буде 

отримувати навчання. 

Ми можемо висунути припущення, що надмірна тривожність та 

гіперопіка з боку батьків сприяє вибору таких форм навчання як дистанційна 

та домашня освіта. В той же час сам факт інформальної освіти може 

впливати на батьківсько-дитячі стосунки та сприяти їх поліпшенню (або 

погіршенню). В результаті соціалізації відбувається психосоціальний 

розвиток дитини, складовими якого є розвиток самосвідомості, емоційний 

розвиток, формування індивідуального стилю та ставлення до навчання. 

В процесі констатувального етапу дослідження, проведеного автором, 

було виявлено особливості особистості підлітків, які перебувають в умовах 

різних освітніх систем: традиційного навчання, дистанційного навчання та 

поєднання традиційного та інформального навчання. В цьому дослідженні 

брало участь 203 підлітки. Подальше дослідження було присвячено 

специфіці батьківсько-дитячих стосунків підлітків, які перебувають в різних 

умовах освітнього середовища. Було задіяно 143 батьків (16 чоловіків та 127 

жінок). Було здійснено порівняння особливостей розвитку особистості 

підлітків в умовах інформальної освіти в Україні та В’єтнамі (218 дітей, з 

яких 123 – українці, 108 – в’єтнамці).  

Всі респонденти брали участь у дослідженні добровільно, охоче, за 

згодою батьків та навчальних закладів. 

Розподіл за статтю та віком був відносно рівномірним у групах 

підлітків, група вчителів складалася з 9 жінок та 2 чоловіків. Вік українських 

респондентів коливався від 12 до 16 років, В’єтнамських – від 11 до 16 років. 
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Середній вік українців був 13,4 років, в’єтнамців – 12,9. Всі діти не 

страждали жодними вадами розвитку, навчалися за загальноосвітньою 

програмою. Деякі підлітки, які навчалися дистанційно, були художньо 

обдарованими. 

Експериментальна база. Дослідно-експериментальна робота 

виконувалася на базі закладів середньої освіти м. Києва та Черкас: 

Черкаського колегіуму «Берегиня» №23 та Київського ліцею ім. Молчанова 

№ 38, закладу інформальної освіти м. Черкаси «Smart-studio», а також 

в’єтнамських закладів інформальної освіти – центрів вивчення англійської 

мови «Super Youth English School» у м. Хошимін та м. Б’єнхоа (провінція 

Донг Най). 

Методики та методи. Аналіз наукових джерел, емпіричне дослідження 

за допомогою методик: 

- Для дослідження впливу сім’ї: методика PARI (Е. С. Шефер і Р. К. 

Белл; адаптація Т. В. Нещерет), та опитувальник «Поведінка батьків і 

ставлення підлітків до них» (ПОР, Е. Шафер) а також авторська анкета, в якій 

були запитання, які стосуються власного досвіду батьків щодо неформальної 

освіти. 

- Для дослідження емоційного розвитку підлітків було застосовано 

«Самооцінку тривожності» за Спілбергом – Ханіним, «Шкільна тривожність» 

Філіпса, тест «Емоційного інтелекту» (Д.В. Люсіна).  

- Дослідження індивідуального життєвого стилю проводилося за 

допомогою «LSI» (Life Style Index Плутчика-Келлермана-Конте)  

- Самосвідомість підлітків вивчалася за допомогою тесту «Дерево» (Pip 

Wilson), яка дає можливість виявити самооцінку підлітком свого становища в 

колективі однолітків, тесту Куна Макпартленда, методики «Діагностика 

рівня суб'єктивного контролю» (Дж. Ротера, в адаптації Є. Бажина, С. 

Голинкіної, А. Еткінда (РСК).  
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- Вивчення ставлення підлітків до інформальної освіти проводилося за 

допомогою проективного малюнку: «Я та моє навчання», інтерв’ювання, 

оцінка успішності – за методом експертних оцінок.  

При дослідженні виявлено, що як українські, так і в’єтнамські підлітки 

реагують на інформальну соціалізацію достатньо схожим чином: в обох 

культурах можна виокремити групу підлітків, які прагнуть до лідерства та 

змагання та тривожних підлітків. Проте на інші кластери впливає етнічна 

приналежність учнів – у культурі В’єтнаму не виокремлюється 

«комунікативно-спрямована» група, вона «зливається» за своїми 

характеристиками з лідерською. В той же час у в’єтнамських школярів 

найбільш чисельною є «врівноважена» група, яка демонструє ознаки 

успішного психосоціального розвитку. Проте в’єтнамські підлітки 

демонструють достовірно нижчі показники емоційного інтелекту. Серед 

українських школярів, натомість, переважали підлітки «напруженого» типу: з 

ознаками перевтоми, низької самооцінки та інтенсивними проявами 

психологічного захисту при інтернальному локусі контролю. 

В ході дослідження було виявлено, що такі особливості батьківського 

ставлення як тривожність, прагнення до гіперопіки чи надмірного контролю, 

власний досвід перебування у школі та системі інформальної освіти 

зумовлюють вибір батьків щодо форми освіти для їхніх дітей. Батьки з 

високим рівнем тривожності та негативним досвідом власного перебування у 

школі з високою ймовірністю відмовляються від традиційного шкільного 

навчання та переводять дітей на дистанційне навчання. Інформальне 

навчання (курси англійської мови) як в Україні, так і у В’єтнамі є свідомим 

вибором батьків, які не мають надмірної тривоги та гіперопіки. Вони 

сприймають це навчання, яке відбувається після уроків у загальноосвітній 

школі, як корисне для дитини, як збільшення її шансів на хороше життя у 

майбутньому.  

В школярів з традиційною освітою переважають два типа захистів – 

регресія та реактивне утворення, схожі захисти і в підлітків, в яких є 
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традиційна та інформальна освіта, але в них додається також заперечення та 

компенсація. Діти, які займалися у школі, але були активно залучені до 

інформальної освіти, демонстрували середній рівень як особистісної, так і 

ситуативної тривожності, при цьому ситуативна тривожність була нижча за 

особистісну. Підлітки із традиційною освітою мають вищий рівень 

міжособистісного інтелекту, як і діти, що навчаються інформально, які також 

мають високий рівень контролю експресії.  

У процесі формувального експерименту, проведеного автором, було 

реалізовано впровадження програми психологічного супроводу школярів в 

Україні та В’єтнамі в ході вивчення англійської мови в умовах інформальної 

освіти, у якому брали участь 68 дітей з В’єтнаму – 36 з них були в основній 

групі, де впроваджувалися нові методи організації навчального процесу, 32 

складали контрольну групу, які навчалися за традиційними методами. 

Українських школярів було задіяно 70 – з яких 40 (чотири групи по 10 осіб 

навчалося із застосуванням запропонованих нами методів, 30 – традиційним 

чином). Також у третьому етапі брали участь 11 викладачів англійської мови, 

які навчалися нових, особистісно-спрямованих технологій організації 

навчального процесу. Розроблено й апробовано програму психолого-

педагогічного супроводу ефективного розвитку особистості підлітків з 

урахуванням особливостей освітнього та етнокультурного оточення. 

 Психологічна допомога, спрямована на зменшення тривоги при 

переході з традиційної на дистанційну освіту, має проводитись як з дітьми, 

так і з батьками. Складовими програми є психоедукація, розвиток навичок 

саморегуляції, самооцінки, організації власного часу. Психологічний 

супровід в ході занять з в’єтнамськими підлітками спрямовано на розвиток 

емоційного інтелекту школярів та їхньої адекватної самооцінки. 

Запропоновані нами ігрові технології сприяють реалізації поставленого 

завдання. При навчанні педагогів широке використання кейсових методів та 

ігрових технологій допомагає адаптації спеціалістів як до специфіки 

інформальної освіти, так і до етнокультурних особливостей учнів. 
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Наукова новизна дослідження полягає у тому, що:  

- вперше 

визначено етнопсихологічні особливості інформальної соціалізації 

підлітків; 

виявлено вплив батьківського ставлення на вибір варіантів освітньої 

соціалізації; 

визначено позитивний вплив інформальної соціалізації на 

психосоціальний розвиток підлітків;  

розроблено комплексну систему психолого-педагогічного супроводу 

дітей на курсах іноземної мови з урахуванням їх етнічних особливостей;  

- розширено наукові уявлення щодо розвитку самооцінки та емоційного 

інтелекту в різних умовах освітньої соціалізації;  

- уточнено зміст понять “інформальна соціалізація” в контексті 

специфіки підліткового віку (навчання у гуртках, секціях, курсах) та 

«нетрадиційна організація освіти» (дистанційна та екстернатна форма 

організації навчання). Практичне значення дослідження полягає у тому, що 

отримані емпіричні результати та програми психолого-педагогічного 

супроводу, розроблені на їх основі, можуть бути використані у системі 

дистанційної освіти та курсів іноземної мови, як в Україні, так і у В’єтнамі. 

Розроблена система тренінгу для викладачів сприятиме формуванню 

позитивних та ефективних стосунків вчитель-учень, що особливо важливо 

для розвитку особистості підлітків в умовах дистанційної освіти. Основні 

висновки, рекомендації та напрацювання дисертаційного дослідження були 

впроваджені у роботу інформальних навчальних закладів «Super Youth 

English School» в м. Б’єнхоа (провінція Донгнай, В’єтнам), «Smart-studio» в м. 

Черкаси (Україна), а також у курс викладання дисципліни «Психологія 

середньої школи та педагогічна майстерність». 

Ключові слова: соціалізація, освіта, крос-культурні дослідження, 

психологія підлітків, особистість, стосунки з батьками, ідентифікація, 
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емоційний інтелект, емоційна сфера особистості, самооцінка, цінності, 

життєва позиція, психологія розвитку. 
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ANNOTATION 

D. Kolodych. Ethnopsychological characteristics of teenage informal 

socialization. – Qualification scientific work with the manuscript copyright. 

The thesis for the Philosophy Doctor degree in speciality – 053 

"Psychology". – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

The thesis presents the theoretical synthesis and solving important scientific 

problems of ethnic and cultural features of informal socialization. Taking into 

account the approaches that exist in the psychology of development and 

ethnopsychology, analysis of foreign and domestic literature, the dissertation 

identifies, first, the theoretical and methodological foundations of the problem of 

informal socialization. The essence of the concept of informal education is 

revealed. It is determined that informal education is an individual cognitive activity 

that accompanies people's daily lives and does not necessarily have a purposeful 

nature. Informal education can also be defined as the spontaneous learning of the 

individual, which is based on his own activity, self-affirmation and self-expression. 

Informal education is an important factor in professional and personal self-

improvement. It does not have a specific structure, and the results of the 

educational process are determined by the ability of a person to transform the 

capabilities and potentials of society into factors of its individual development. 

Based on the post-classical paradigm, the phenomenon of informal socialization is 

determined. It is argued that informal socialization is interpreted as a kind of 

individual cognitive activity that accompanies everyday life, is realized through the 

own activity of individuals in the surrounding cultural and educational 

environment; communication, reading, visiting cultural institutions, travel, mass 

media, etc. Informal socialization includes subjective well-being, the level of 
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loneliness and the level of self-actualization. At the same time a person turns the 

educational potentials of society into effective factors of their development; 

unorganized, not always conscious and purposeful process that lasts throughout a 

person's life. Informal education is one of the institutions where informal 

socialization of the individual takes place. 

The author highlights theoretical approaches to the study of the socialization 

process. In the non-classical paradigm, the result and content of socialization is the 

formation of personality, in particular: personal possessions and formations that are 

formed in the process of socialization, values, meanings, motives, worldview, and 

moral attitudes. This approach puts the individual in the center of consideration, 

which makes it the prerogative of non-classical and post-classical paradigms in 

social psychology. Of course, the content of socialization was considered in 

ontogenetic theories, but it was tied to biological factors, including the age features 

of sexual development, teeth change, and the development of the individual in 

general. In the nonclassical paradigm, the individual as the formation of 

socialization comes to the fore. The effectiveness of socialization is determined by 

the level of morality, culture of the individual. Socialization from the standpoint of 

the post-classical paradigm is a nonlinear multivariate process of interaction 

between man and the World in a situation of uncertainty. The main mechanism of 

this interaction is the subjective action, which determines the number of individual 

freedom degrees in choosing their own socialization strategy. A feature of today is 

the spread of the informal education role in the socialization process, but its factors 

and interaction with other institutions of socialization (including family 

socialization) are insufficiently disclosed. 

It is emphasized that this dissertation is made within the framework of post-

classical paradigm and Uri Bronfenbrenner's ecological approach. The author 

builds a theoretical model for the study of ethnic and cultural features of teenage 

informal socialization. The first level that was identified in our study is the macro 

level (the level of ethnic and cultural environment). We decided to study two 
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groups of teenagers who are involved in both traditional and informal education 

(English language courses) in Ukraine and Vietnam. 

The microsystem that affects the socialization of teenagers is the parental 

attitude to children and options for educational socialization. Teenagers are limited 

in their choice of education forms due to the fact that distance education, 

homeschooling, training in specialized groups and sections require additional 

funding. Therefore, the parents determine the form in which their child receive 

education. 

We can suggest that excessive anxiety and over-protection on the part of 

parents contribute to the choice of such forms of learning as distant and home 

education. As a result of socialization there is a psychosocial development of the 

child, the components of which are the self-awareness development, emotional 

development, the formation of individual style and attitude to learning. 

In the ascertaining stage process of the author`s research, were revealed the 

personal features of teenagers in different educational systems: traditional learning, 

distant learning and a combination of traditional and informal learning. 203 

teenagers participated in this study. Further research was devoted to the specifics 

of parent-child relationships of teenagers in different educational settings. 143 

parents (16 men and 127 women) were involved. It was comparison of teenagers` 

individual features in informal education in Ukraine and Vietnam (218 children, 

123 of whom – Ukrainian, 108 – Vietnamese). 

All respondents participated in the study voluntarily, willingly, with the 

consent of parents and educational institutions. 

The distribution by sex and age was relatively even in the teenagers groups, 

teachers` group consisited of 9 women and 2 men. The age of Ukrainian 

respondents ranged from 12 to 16 years, Vietnamese – from 11 to 16 years. The 

average age of Ukrainians was 13.4 years, Vietnamese – 12.9. Children have not 

suffered from any developmental disabilities, studied according to the general 

education program. Some teenagers who studied remotely were artistically gifted.  
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Experimental base. Experimental work was performed based on secondary 

schools in Kyiv and Cherkasy: Cherkasy Collegium "Berehynia" №23 and Kyiv 

Molchanov`s Lyceum № 38, informal educational institution in Cherkasy "Smart-

studio", also Vietnamese informal education institutions – English language 

centers "Super Youth English School" in Ho Chi Minh city and Bien Hoa city 

(Dong Nai Province). 

Methods and techniques. Analysis of scientific sources, empirical research 

using methods: 

- To study the influence of the family: the PARI method (E. Schaefer and R. 

Bell; adaptation by T. Nescheret), the questionnaire "Behavior of parents and the 

attitude of teenagers to them" (POR, E. Schaefer) and the author's questionnaire, in 

which were questions about parents' own experiences of non-formal education. 

- To study the emotional development of teenagers was used "Self-

assessment of anxiety by Spielberg – Khanin," School anxiety" by Phillips, 

"Emotional intelligence test" (D. Lucin). 

- The study of individual lifestyle was researched using "LSI" (Life Style 

Index Plutchik-Kellerman-Conte) 

- Teenagers` self-awareness was studied using the test "Tree" (Pip Wilson), 

which allows teenagers to self-assess their position in the peer group, Kuhn-

McPartland's test, the method of "Diagnosis of the level of subjective control" (J. 

Rother, adapted by E. Bazhin, S. Golinkina, A. Etkind (RSK). 

- The study of teenagers' attitudes to informal education was conducted 

using a projective drawing: "Me and my studying", interviews, success assessment 

by the method of expert evaluations. 

The study found that both Ukrainian and Vietnamese teenagers react to 

informal socialization rather similar way: both cultures can distinguish a group of 

teenagers who aspire to leadership and competition and a group of anxious 

teenagers. Nevertheless, other clusters are influenced by the ethnicity of the 

students – in Vietnamese culture there is no "communicative-oriented" group, it 

"merges" in its characteristics with the leadership group. At the same time, 
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Vietnamese students have the most "balanced" group, which shows signs of 

successful psychosocial development. In addition, Vietnamese teenagers show 

significantly lower levels of emotional intelligence. The Ukrainian students instead 

dominated by teenagers of "busy" type, with signs of fatigue, low self-esteem and 

intense manifestations of psychological protection in internal locus of control. 

The study found that features of parental attitudes such as anxiety, the desire 

for over-protection or excessive control, their own experience in school and in the 

informal education system determine parents' choice of education for their 

children. Parents with a high level of anxiety and their own negative school 

experience are more likely to abandon traditional schooling and transfer their 

children to distance learning. Informal learning (English language courses) in both 

Ukraine and Vietnam is a conscious choice of parents who do not have excessive 

anxiety and over-protection. They perceive this after-school learning as useful for 

the child, as an increase in his or her chances for a good life in future. 

Two types of psychological defenses predominate in students with 

traditional education – regression and reaction formation, similar protections in 

teenagers who have traditional and informal education, but they also add denial 

and compensation. Children who attended school but were actively involved in 

informal education showed an average level of both personal and situational 

anxiety, with situational anxiety lower than personal anxiety. Teenagers with 

traditional education have a higher level of interpersonal intelligence, as do 

children who learn informally, who also have a high level of expression control. 

In the process of the author`s formative experiment, the implementation of 

the psychological support program for schoolchildren in Ukraine and Vietnam was 

done during the study of English in the context of informal education. 68 children 

from Vietnam took part in it – 36 of them were in the main group, where new 

methods of educational process organizing were introduced, 32 were a control 

group, who studied according to traditional methods. 70 Ukrainian schoolchildren 

were involved – of which 40 (four groups of 10 people) studied using our proposed 

methods, 30 – in the traditional way. Also in the third stage, 12 English teachers 
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studied new, personality-oriented technologies of the educational process 

organization. We developed and tested the program of psychological and 

pedagogical support of effective development of teenagers` personality taking into 

account the features of educational, ethnic and cultural environment. 

Psychological assistance aimed at reducing anxiety in the transition from 

traditional to distant education should be provided to both children and parents. 

The components of the program are psychoeducation, development of self-

regulation skills, self-esteem, and personal time-management. Psychological 

support during sessions with Vietnamese teenagers were aimed at emotional 

intelligence development of students and their adequate self-esteem. The game 

technologies offered by us promote realization of the set task. In teachers training, 

the widespread use of case methods and game technologies help to adapt 

specialists to the informal education specifics and to the ethnic and cultural 

characteristics of students.   

The scientific novelty of the research is: 

- for the first time 

ethnopsychological features of informal socialization of teenagers are 

determined, 

the influence of parental attitude on the choice of educational 

socialization options is revealed, 

the positive influence of informal socialization on the teenage 

psychosocial development is determined; 

developed a complex system of psychological and educational support 

for children in foreign language courses, taking into account their ethnic 

characteristics; 

- expanded scientific ideas about the development of self-esteem and 

emotional intelligence in different educational socialization conditions; 

- the "informal socialization" concept in the context of teenage specifics 

(studying in educational clubs, sections, courses) and "non-traditional organization 

of education" concept (distance and external form of education) are clarified. 
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The obtained empirical results and programs of psychological and 

pedagogical support, developed on their basis, can be used in the system of foreign 

language courses, both in Ukraine and in Vietnam, which is the practical 

significance of the study. The developed training system for the teachers will 

contribute to formation of positive and effective teacher-student relations, which is 

especially important for the teenagers` development in distance education context. 

The main conclusions, recommendations and ideas of the dissertation research 

were implemented in the work of informal educational institutions "Super Youth 

English School" in Bienhoa (Dongnai province, Vietnam), "Smart-studio" in 

Cherkasy (Ukraine), and in the program of "High School Psychology and 

Pedagogical Skills" course. 

Keywords. Socialization, education, cross-cultural research, teenage 

psychology, personality, relationships with parents, identification, emotional 

intelligence, emotional sphere of personality, self-esteem, values, life position, 

developmental psychology. 
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ВСТУП 

Обгрунтування теми вибору дослідження. 

На сучасному етапі розвитку людської цивілізації інформаційний 

простір подвоюється кожного дня, щотижня виникають нові професії та цілі 

професійні напрямки, світ змінюється настільки швидкоплинно, що для того, 

щоб просто відповідати сьогоденню, потрібно невпинно актуалізувати свої 

знання та навички. В таких реаліях освіта стає безперервним процесом, який 

покликаний забезпечити людині можливість орієнтуватися в інформаційному 

просторі та адаптуватися до технологічних інновацій. Одним з основних  

завдань інформаційного суспільства є розвиток особистості, зокрема 

підростаючого покоління, яке по суті своїй є носієм майбутнього.  

Ефективність вирішення даного завдання безпосередньо залежить від 

якості освіти та її характеру. Очевидно, що методи та схеми освіти, які 

працювали ще пару десятиліть тому, на сьогодні вже не в змозі задовольнити 

вимоги часу. Так, якщо ще нещодавно вважалося, що є певний життєвий 

період для опанування професії та отримання освіти, який передує 

професійному розвитку, то тепер, освіта, опанування професії та отримання 

нових знань, умінь та навичок є тією активністю, що супроводжує людину 

щоденно і навіть зумовлює та визначає характер її життєвого простору. Тому 

все частіше технології та інформаціний простір стають основним джерелом 

знань, а сам характер освіти все помітніше набуває неформальних рис. 

Звісно, саме по собі навчання із застосуванням новітніх технологій до 

суттєвого підвищення ефективності освітнього процесу не призводить.  

Необхідне створення освітнього середовища, що підтримує процеси 

гуманізації освіти і підвищення її креативності, а також забезпечує умови, які 

максимально сприяють розвитку особистості. До того ж, необхідна адаптація 

сучасного середовища до викликів сьогодення, а також приведення його у 

відповідність із сучасними можливостями освіти та потребами тих, хто 
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навчається. Такі умови можуть бути сформовані в системі інформальної 

освіти. 

Система інформальної освіти дозволяє забезпечити максимально 

можливий ступінь індивідуалізації навчання за рахунок інтенсивного 

застосування новітніх освітньо-розвиваючих методів та технологій. Грамотне 

використання можливостей цих технологій в інформальній освіті надасть 

можливість кожному учню самостійно (або в ефективній співпраці з 

викладачем) визначити власну (індивідуалізовану) освітню траекторію. 

Проте перехід від традиційної системи освіти до інформальної 

супроводжується відмовою від традиційних схем, постійними змінами, які 

необхідно впроваджувати та адаптуватися до них. Ситуація у 

сьогоднішньому світі прискорює розвиток певних систем, в тому числі і 

систему інформальної освіти, проте учні, викладачі та батьки можуть бути не 

готові до таких радикальних змін. Ситуація безпрецендентна також тим, що 

система освіти одночасно на всій планеті зазнала значних зрушень, що 

безумовно ведуть до більш розвинутого та прогресивного рівня освіти. 

Можливо навіть до єдиної глобалізованої освітної системи, єдиного 

навчального простору, доступного кожному учню на планеті та водночас 

максимально індивідуалізованого згідно особистісних потреб, характеристик 

та уподобань. 

Тут відкриваються великі перспективи для крос-культурних 

досліджень, які сьогодні активно впроваджуються у сучасну психологічну 

науку. Нам було цікаво дослідити значущість та характер впливу 

інформального освітнього середовища на процес соціалізації учнів різних 

культур. Ми обрали для дослідження вікову категорію підлітків, чий процес 

соціалізації вже є достотньо розвинутим, і в той же час вони знаходяться 

якраз всередині освітнього шляху. Існує чимало порівняльних досліджень, 

що стосуються географічно та культурно близьких країн, тому в нашому 

дослідженні ми вирішили обрати для порівняння етнокультурних 

особливостей інформальної соціалізації підлітків дві країни, які віддалені 
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географічно та мають значні відмінності у звичаях, побуті, культурі, 

організації навчального процесу, політичному устрої та навіть кліматичних 

умовах – Україну та В’єтнам. 

Стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці та виділення невирішених 

аспектів обраної проблематики:  

Концептуальні положення інформальної освіти та особливості її 

процесу, представлені в роботах А. Окерешко, К. Мілютіної, О. Власової, К. 

Бугайчука, К. Eraut та M. Field дозволяють визначити принципи побудови та 

структуру сучасного інформаційно-освітнього середовища. Організаційно-

методичні засади побудови інформального  навчання, нові вимоги та виклики 

для освіти сьогодення викладені в роботах М. Горшкова, Г. Ключарьова, С. 

Зміїва, В. Кременя дозволяють визначити пріоритетні напрямки розвитку 

інформального навчання, виявити організаційні та соціальні проблеми в ході 

навчання за інформальними методиками, проте автори не пропонують 

конкретних шляхів розвитку особистості в процесі інформального навчання. 

Питання освітнього середовища, неперевності навчання і розвитку 

особистості в процесі, що розкриваються в роботах М. Карпенка, Л. Кудрик, 

В. Горшкової, С. Вершловського визначили напрямки використання 

соціальних технологій в інформальному навчанні. 

Проблеми формування інформального освітнього середовища розглядаються 

в роботах І. Бірюкової, І. Жукевича, А. Жилінської, що дозволяють визначити 

місце інформального навчання в сучасній парадигмі навчання, вивчити його 

як відносно цілісну і відкриту систему. 

О.І. Власова вводить поняття «інформальна соціалізація» та у своїх 

роботах розкриває концептуальні засади цього поняття у сучасній парадигмі 

психологічної науки. К. Л. Мілютіна, І. Богдановська, Л. Журавльова 

досліджують роль та вплив інформаційно-комунікаційного середовища на 

соціалізацію підлітків. 

Проте актуальним  науковим питанням, що виникає перед нами, як 

перед психологами та педагогами є виявлення можливих недоліків такої 
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освіти та, зрештою, практичне експериментальне доведення ідеї 

повноцінного розвитку особистості підлітка в умовах інформальної освіти у 

сучасних реаліях, а також практичне допрацювання можливих недоліків 

такої системи. 

Варто також зазначити, що підлітки обмежені у виборі способів освіти і 

досить часто цей вибір повністю залежить від їхніх батьків. А саме від 

схильності батьків до контролю, рівня їх особистісної тривожності, 

характеру виховання та стосунків з дитиною та, врешті-решт, власного 

досвіду перебування у системі освіти.  

Тому при проведенні дослідження ми вирішили врахувати всі ці 

фактори, оскільки у своїх дослідженнях використовуємо діяльнісний підхід 

до соціалізації, доповнений теорією екологічних систем Урі 

Бронфенбреннера, який стверджує, що розвиток індивіда та результат його 

соціалізації зумовлений сукупністю факторів середовища, простору, часу 

культурного та історичного контексту, часового виміру.  

Що стосується етно-психологічного дослідження, ми керувалися 

роботами І. В. Данилюка, який досліджує акультурацію як макрорівень 

соціалізації, В. В. Москаленко у ґрунтовній монографії розкриває зв’язок між 

процесом соціалізації та розвитком етнічної самосвідомості підлітків. 

Особливості батьківсько – дитячих стосунків вивчають сучасні українські 

психологи, зокрема Г. В. Бурменська та Т. М. Яблонська, ряд українських 

учених (О. Варениця, Н. Гевчук, А. Ковальчук, Г. Католик), проводячи 

дослідження виховних проблем в сім’ях трудових мігрантів, проте 

досліджень комплексного впливу батьківсього відношення та етно- 

культурного середовища на процес соціалізації підлітків в системі 

інформальної освіти є актуальним науковим питанням. 

Метою дослідження стало теоретичне та емпіричне дослідження 

процесу інформальної соціалізації підлітків в різних соціо-культурних 

умовах.  
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Наукова гіпотеза: інформальна соціалізація сприяє успішному 

психосоціальному розвитку підлітка за умови врахування особливостей 

макро- та мікросоціального оточення. 

Мета та гіпотеза визначили наступні завдання дослідження: 

1. На підставі аналізу та узагальнення наукової літератури 

обґрунтувати теоретичні та методологічні засади дослідження 

етнокультурних особливостей інформальної соціалізації підлітків, 

сформулювати робочі визначення вищезазначених понять, придатні для 

подальшої операціоналізації в емпіричному дослідженні. 

2. Дослідити особливості психосоціального розвитку підлітків під 

впливом макросистеми, мікросистеми та екосистеми інформальної 

соціалізації. 

3. Розглянути вплив етно-культурних особливостей психосоціального 

розвитку українських та в’єтнамських школярів, які навчаються в системі 

інформальної освіти на курсах англійської мови. 

4. Розробити й апробувати програму психолого-педагогічного 

супроводу психосоціального розвитку особистості підлітків з урахуванням 

особливостей соціо-культурного оточення. 

Об’єкт дослідження – психосоціальний розвиток підлітка у процесі 

інформальної соціалізації.  

Предмет дослідження етнокультурні особливості інформальної 

соціалізації особистості підлітків. 

Надійність і достовірність результатів дослідження забезпечувалась 

репрезентативністю вибірки, комплексним застосуванням надійних 

психодіагностичних методик, поєднанням кількісного та якісного аналізів 

результатів дослідження.  

Організація дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

проводилася протягом 2016–2020 рр. і складалася з трьох етапів: 1) 

підготовчий: вивчення і аналіз наукової літератури з проблеми інформальної 

освіти; формування основних методологічних конструктів дисертаційної 
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роботи (тема, мета, завдання, предмет, об’єкт та ін.); 2) основний: розробка 

комплексної програми експериментальної роботи; проведення пілотажного 

дослідження щодо особливостей емоційної та особистісної зрілості підлітків 

в умовах традиційної, дистанційної та інформальної освіти; організація та 

проведення емпіричного дослідження особливостей динаміки розвитку 

підлітків в залежності від батьківського ставлення та етнокультурних 

особливостей, якісний та кількісний аналізи отриманих даних. 3) заключний: 

розробка та апробація комплексної психолого-педагогічної програми 

розвитку особистості підлітків на курсах англійської мови, повторні 

діагностичні зрізи, аналіз отриманих емпіричних даних; інтерпретація 

результатів дослідження; формулювання висновків.  

Експериментальна база. Дослідно-експериментальна робота 

виконувалася на базі закладів середньої освіти м. Києва та Черкас: 

Черкаського колегіуму «Берегиня» №23 та Київського ліцею ім. Молчанова 

№ 38, закладу інформальної освіти м. Черкаси «Smart-studio», а також 

в`єтнамських закладів інформальної освіти – центрів вивчення англійської 

мови «Super Youth English School» у м. Хошимін та м. Б`єнхоа (провінція 

Донг Най). 

Методики та методи дослідження 

 Аналіз наукових джерел, емпіричне дослідження за допомогою 

методик: 

- Для дослідження впливу сім’ї: методика PARI (Е. С. Шефер і Р. К. 

Белл; адаптація Т. В. Нещерет), та опитувальник «Поведінка батьків і 

ставлення підлітків до них» (ПОР, Е. Шафер) а також авторська анкета, в якій 

були запитання, які стосуються власного досвіду батьків щодо неформальної 

освіти. 

- Для дослідження емоційного розвитку підлітків було застосовано 

«Самооцінку тривожності» за Спілбергом – Ханіним, «Шкільна тривожність» 

Філіпса, тест «Емоційного інтелекту» (Д.В. Люсіна).  
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- Дослідження індивідуального життєвого стилю проводилося за 

допомогою «LSI» (Life Style Index Плутчика-Келлермана-Конте)  

- Самосвідомість підлітків вивчалася за допомогою тесту «Дерево» (Pip 

Wilson), яка дає можливість виявити самооцінку підлітком свого становища в 

колективі однолітків, тесту Куна Макпартленда, методики «Діагностика 

рівня суб'єктивного контролю» (Дж. Ротера, в адаптації Є. Бажина, С. 

Голинкіної, А. Еткінда (РСК).  

- Вивчення ставлення підлітків до інформальної освіти проводилося за 

допомогою проективного малюнку: «Я та моє навчання», інтерв’ювання, 

оцінка успішності – за методом експертних оцінок.  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у тому, 

що:  вперше 

створено типологію українських та в’єтнамських школярів, які 

перебувають в системі інформальної освіти, виявлено їх подібності та 

розбіжності; 

виявлено вплив батьківського ставлення на вибір варіантів освітньої 

соціалізації, 

визначено позитивний вплив інформальної освіти на особистісну та 

емоційну зрілість підлітків;  

розроблено комплексну систему психолого-педагогічного супроводу 

дітей на курсах іноземної мови з урахуванням їх етнічних особливостей;  

розширено наукові уявлення щодо психосоціального розвитку підлітків 

в різних умовах освітньої соціалізації;  

уточнено зміст понять “інформальна соціалізація” в контексті 

специфіки підліткового віку (навчання у гуртках, секціях, курсах) та 

«нетрадиційна організація освіти» (дистанційна та екстернатна форма 

організації навчання). 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що отриманні 

емпіричні результати та програми психолого-педагогічного супроводу, 

розроблені на їх основі, можуть бути використані у системі курсів іноземної 
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мови, як в Україні, так і у В’єтнамі. Розроблена система тренінгу для 

викладачів сприятиме формуванню позитивних та ефективних стосунків 

вчитель-учень, що особливо важливо для розвитку особистості підлітків в 

умовах інформальної освіти. Основні висновки, рекомендації та 

напрацювання дисертаційного дослідження були впроваджені у роботу 

інформальних навчальних закладів: «Super Youth English School» в м. Б`єнхоа 

(провінція Донгнай, В`єтнам) та «Smart-studio» в м. Черкаси (Україна), а 

також у курс викладання дисципліни «Психологія середньої школи та 

педагогічна майстерність». 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження доповідалися і обговорювалися на науково-

практичних конференціях різного рівня: «Соціалізація і ресоціалізація 

особистості в умовах сучасного суспільства» (Київ, 2016, 2018), «Проблеми 

особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (Київ, 

2017, 2018), «Mental Health Global Challenges XXI Century Contents MHGC 

Proceedings» (Rome, Italy, 2019) . 

Публікації. Результати дисертації висвітлені в 11 наукових публікаціях 

автора, 3 з яких – у фахових наукових виданнях, включених до переліку, 

затвердженого МОН України; 2 – статті у міжнародних виданнях; 1 розділ 

колективної монографії (у країні ЄС), 5 тез у збірниках матеріалів наукових 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури, що містить 252 

найменування (із них 116 – іноземною мовою) та 6 додатків на 81 сторінці. 

Дисертаційний текст містить 25 таблиці на 28 сторінках і 12 рисунків на 12 

сторінках. Основний зміст дисертації викладено на 158 сторінках. Загальний 

обсяг дисертації – 204 сторінки. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА 

СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДИТИНИ. 

1.1. Визначення поняття інформальної освіти та інформальної 

соціалізації 

За визначенням ЮНЕСКО, до основних форм неперервної освіти 

відносять такі: формальну, неформальну, інформальну [199]. Формальна 

освіта належить до системи інституційних закладів: шкіл, коледжів, 

університетів, інших інституційних навчальних закладів, які забезпечують 

комплекс взаємопов`язаних навчальних програм як основного заняття для 

дітей і молоді. Ця освіта завершується видачею дипломів державного зразка. 

До неформальної освіти належить будь-яка організована та тривала 

навчальна діяльність, яка не підпадає під визначення формальної освіти і 

може відбуватися як у навчальному закладі, так і поза ним, для осіб 

незалежно від їхнього віку. Така освіта не завжди завершується видачею 

дипломів. Поняття «інформальна освіта» є загальним терміном для 

визначення освіти поза межами освітнього середовища, тобто, індивідуальна 

пізнавальна діяльність, відвідування майстер-класів, тренінгів, дистанційне 

навчання, самоосвіта, яка реалізується через активну діяльність у соціумі; 

професійне спілкування з фахівцями, он-лайн курси, комп'ютерні навчальні 

програми тощо. До інформальної освіти відносять також такі види діяльності 

як: самоосвіта, спільноти за професійними інтересами, читання професійної 

літератури, подорожі, відвідування закладів культури, написання статей і 

монографій на професійну тему [86, с. 225–229]. Інформальна освіта 

найдревніша з відомих людству форм освіти, зразки якої дійшли до нас у 

вигляді історичних документів, де розповідається про діяльність давніх 

учителів. Така освіта мала характер безпосереднього спілкування на 

міжособистісному та суспільному рівнях між учнем і вчителем. Інформальна 
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освіта надавала цьому спілкуванню незвичайної спрямованості та певного 

сакрального смислу. Учитель був для своїх учнів не тільки комунікатором, 

який транслював певні знання, але й особистістю, яка має харизму, здатна під 

час мовної взаємодії використовувати різні нетрадиційні для свого часу 

форми та методи досягнення результатів спільної пізнавальної діяльності. 

Кожна епоха накладала свій відбиток на характер транслювання 

інформальної освіти, тому її розвитку сприяли нові форми суспільного 

об'єднання людей [87]. Інформальна освіта постає актуальною, як потужний 

освітній потенціал суспільства в системі неперервного навчання.  

Варто зазначити, що чимало американських дослідників не 

погоджуються з терміном «інформальна освіта», бо вважають, що навчання 

на робочому місці побудоване на формальних домовленостях між 

співробітниками, тому вживання цього терміна неправильне [158; 179; 182]. 

Полікультурна модель освіти супроводжується виникненням нових 

інституційних форм і, відповідно, розширенням понятійно-категоріального 

апарату. Поняття «інформальна освіта» на сучасному етапі розвитку 

педагогічної науки не має стійкого класичного визначення. Відомо, що 

інформальна освіта спрямована на створення необхідних умов для 

становлення мобільної особистості, спрямованої на внутрішнє 

самовдосконалення, на основі стабільних загальнолюдських цінностей і 

потреб в саморозвитку, тобто здатності ставити перед собою мету та 

відносно легко приймати життево важливі рішення [13, с. 57–64]. 

Інформальна освіта є індивідуальною пізнавальною діяльністю, яка 

супроводжує повсякденне життя людей і необов'язково має цілеспрямований 

характер. Інформальну освіту можна також визначати як спонтанне 

утворення індивіда, в основі якого лежить його власна активність, 

самоствердження і самовираження. Інформальна освіта являє собою 

важливий чинник професійно-особистісного самовдосконалення педагога. 

Вона не має певної структури, а результати освітнього процесу 

обумовлюються здатністю особи перетворити можливості та потенціали 
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суспільства на чинники його індивідуального розвитку. Інформальна освіта, 

на думку М. Горшкова та Г. Ключарьова, є найбільш інноваційною, з погляду 

класичної теорії, та містить усі види навчальної діяльності, які не підпадають 

під визначення формальної та неформальної освіти. За їхнім твердженням, 

дана форма відрізняється зазвичай відсутністю організації та може 

здійснюватися як на індивідуальному рівні (наприклад, самооосвіта), так і на 

груповому (наприклад, на робочому місці чи в сім'ї, на дозвіллі). 

Інформальна освіта найефективніше змінює моделі поведінки людей у 

повсякденному житті [13]. Тому існує думка, що даний вид освіти треба 

називати повсякденною освітою. У цьому є певний смисл – адже 

повсякденна діяльність є найбільш тривалим і неперервним (за винятком, 

можливо, часу для сну) періодом людського життя. Інформальну освіту іноді 

називають університетами життя – місцем, де ми навчаємося, часто не 

усвідомлюючи, що ми це робимо. «Під час розмови з друзями, близькими чи 

просто попутниками ми дізнаємося щось нове. Намагаючись зробити щось 

вперше, ми також вчимося. Інформальним навчанням можна вважати 

перегляд телевізійних передач, відвідування музеїв, читання книг, Інтернет-

серфінг чи навіть просто тривалі роздуми на певну тему. Наскільки таке 

навчання тривіальне або має виключне значення – другорядне питання. 

Головне, що в широкому сенсі ми стаємо тими, хто навчається протягом 

всього життя» [4]. 

За результатами аналізу наукових досліджень встановлено, що поняття 

інформальної освіти набагато ширше, ніж поняття самоосвіти, і охоплює 

сімейне, побутове, дозвіллеве навчання тощо. Водночас самоосвіта входить у 

поняття інформальної освіти, вони взаємопов’язані, але не тотожні. 

Узагальнення результатів аналізу міжнародного досвіду неформальної 

та інформальної моделей освіти дорослих дозволило виділити його наступні 

характеристики [26]:  

- орієнтація на конкретні освітні запити різних соціальних, 

професійних, демографічних груп населення;  
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- відсутність примусового характеру, зосередження на внутрішній 

мотивації та відповідальності за результат;  

- розвиток якостей особистості, які забезпечують сприятливі 

передумови для успішного професійного, соціального та особистого життя; 

- розвиток мобільності, гнучкість в організації та методах навчання;  

- високий рівень активності учнів;  

- самооцінка слухачами отриманих результатів на основі значущих для 

них критеріїв;  

- демократичні відносини між наставником (тьютором) та учнями, що 

базуються на культурі взаємної поваги. 

«Найреволюційнішим», з погляду класичної теорії, називає 

інформальну освіту С. Зміїв. На думку цього вченого, вона відрізняється 

невисоким рівнем організації пошуку та може здійснюватися як на 

індивідуальному рівні (самоосвіта), так і на груповому (на робочому місці чи 

в сім’ї). Інформальна освіта важко піддається емпіричному і статистичному 

аналізу [54].  

Іноді в науковій літературі замість поняття «інформальна освіта» 

вживають термін «спонтанна освіта». На думку О. Лазоренка, визначення 

спонтанної освіти полягає в тому, що це є навчання в результаті повсякденної 

роботи та спілкування, спонтанна освіта не є структурованою щодо цілей 

навчання, часових обмежень або форм проведення, як і під час неформальної 

освіти, її учасники не здобувають певної офіційної кваліфікації [73]. 

Пояснюється це тим, що досить часто в традиційній системі освіти людина 

опиняється в ситуації, коли отримані нею знання застарівають, а сучасні 

професійні кваліфікації та вимоги вимагають поглиблення наявних або 

набуття нових знань і навичок. У такому разі людина звертається до 

нетрадиційних форм освіти, зокрема, до спонтанного навчання, щоб 

підвищити кваліфікацію, поглибити знання та набути нових умінь та досвіду.  

Однією з передумов трансформації освіти є формалізація навчального 

процесу, тобто неприйняття нових поглядів на освіту учасниками 
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навчального процесу, відсутність бачення необхідності переходу від 

усталених та чітко регламентованих правил, яких мають дотримуватися 

викладачі та студенти, до нових, революційних, експериментальних методів і 

технологій навчання [69]. Нагальними постають зміни структури 

навчального процесу в бік зменшення аудиторного навчання і збільшення 

самостійного навчання студентів та індивідуальної роботи. Водночас це 

потребує й істотного коригування сутності, змісту і технологій, навчально-

методичного забезпечення [39, 40]. Інформальна освіта потребує наявної 

стійкої або тимчасової професійної зацікавленості; розвивається за умови 

виникнення ситуації, яка потребує пошуку відповідей, а отже – навчання. 

Така освіта – це стиль життя майбутнього фахівця, який прагне до 

професійного самовдосконалення, до реалізації свого потенціалу. Вона 

створює умови для розвитку професійної самосвідомості майбутнього 

фахівця (складного особистісного утворення, що формується під впливом 

професійного середовища й активної участі суб’єкта в професійній 

діяльності, тобто усвідомленого ставлення до своїх професійних потреб, 

мотивів, здібностей і поведінки). Інформальна освіта – це розвиток умінь і 

навичок, що можуть допомогти майбутньому фахівцю в пошуку його 

ідентичності із професією. Професійна самосвідомість майбутніх фахівців 

розвивається не лише за умови традиційної освітньої діяльності, а й за умови 

внутрішньої самоосвіти. 

С. Г. Вершловький визначає інформальну освіту як один з дієвих 

каналів підключення безмежного освітнього потенціалу суспільства до 

системи безперервної освіти через повсякденну життєдіяльність людини 

(спілкування, читання, відвідування закладів культури, подорожі, засоби 

масової інформації і т.ін.). Інформальна освіта виступає провідною ланкою 

між традиційними формами освіти і культурною діяльністю. 

Освіта, отримана поза формальними інститутами, максимально 

наближена до потреб дорослих і суспільства, і відбуваючись протягом усього 

життя, вона формує систему цінностей, коло відносин. Як джерела знання і 
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досвіду виступають в цьому випадку сім'я, географічне та найближче 

оточення, ЗМІ. За даними ЮНЕСКО, 85% працюючого населення придбали 

необхідні для роботи знання і вміння за рамками формального навчання [23]. 

Сьогодення відкриває величезний спектр масових соціальних мереж, 

блогів і сайтів відомих вчених, дослідників, професіоналів тощо, які надають 

можливість вдосконалюватися у своїй професійній діяльності, дозволяють 

отримати необхідну інформацію, обмінюватися досвідом, спілкуватися з 

фахівцями. Також варіантом інформальної освіти є участь у спеціалізованих 

заходах, фестивалях, виставках, тренінгових програмах, конференціях, 

безпосередньо пов’язаних із професійною діяльністю. На відміну від 

традиційного навчання, яке ґрунтується на теоретичних засадах, інформальна 

освіта сприяє становленню професійного «Я» майбутніх фахівців, розширює 

уявлення про майбутню професію та допомагає визначитися з подальшими 

напрямами діяльності [23]. В Україні інформальна освіта створюється через 

засоби масової комунікації, засоби дистанційної освіти, курси, тренінги, 

онлайн-навчання, спілкування між дорослими на основі життєвого досвіду і 

обміну цікавою інформацією, шляхом відвідування установ культури, і через 

самоосвіту. Будь-яке місце зустрічей, робоче місце, бібліотека можуть стати 

місцем освіти, якщо вони розвивають особистість або створюють умови для 

її саморозвитку [47]. «Розширення» сфери залучення до знань призводить до 

того, що джерела освіти стають центрами ресурсів, куди громадянин будь-

якого віку може звернутися по допомогу та за навчальними матеріалами.  

Створюється можливість появи баз даних, до яких у міру розвитку 

комп’ютеризації, можуть звертатися ті, хто прагне навчання. У результаті 

зростають можливості індивідуалізації навчання, які варто розглядати як 

одну з найважливіших особливостей становлення новітньої концепції освіти 

дорослих, підлітків та дітей. Інформальна освіта або освіта за формою 

самостійного навчання (інакше – індивідуальне навчання), характеризується 

значнішою мірою автономності, незалежності тих, хто навчається, від 

зовнішніх дій та факторів (як несприятливих, так і сприятливих), а також 
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гнучкістю навчання (за часом, місцем, формами та методами, змістом 

навчання). 

Найбільш доцільне індивідуальне навчання тоді, коли той, хто 

навчається, виявляє зацікавленість і відповідальність у навчанні, коли 

програма навчання відповідає рівню студента. Для успішної самоосвіти 

потрібне задоволення багатьох умов: наявності достатніх джерел і засобів 

навчання, володіння навичками організації навчальної діяльності тими, хто 

навчається, кваліфікована допомога в навчанні тощо. Різні курси, гуртки за 

інтересами, заняття в громадських об’єднаннях з метою збагачення знань 

також є видами інформальної освіти. Навчання через відвідування 

культурних видовищних установ, самонавчання також належать до 

інформальної освіти [28]. Прикладами інформальної освіти вважають і 

навчання за методом спроб і помилок, стихійну самоосвіту у вигляді 

самостійного пошуку відповідей на питання, взаємонавчання під час 

спільного виконання тих чи інших завдань, збагачення духовного світу 

завдяки читанню та відвідуванню закладів культури, естетичний розвиток у 

процесі читання художньої літератури, розвиток комунікативних навичок в 

процесі міжособистісного спілкування, розширення кругозору, збагачення 

внутрішнього світу та отримання життево важливих знань, умінь, навичок 

під час подорожей, туристичних поїздок тощо [5].  

Проведений нами аналіз літератури для визначення поняття 

інформальної освіти показав, що не існує чіткої дефініції даного терміна. На 

це є декілька причин, а саме:  

– відносно нетривалий період існування концепції інформальної освіти 

(поняття було остаточно введено в 1980-х рр. в Сполучених Штатах Америки 

та у 2000-х рр. у Європі після видання «Меморандуму про неперервну освіту 

Європейського Союзу»);  

– на даний момент у міжнародних документах, законах іноземних 

держав (Англії, США, Польщі, Словаччини) і чинному українському 

законодавстві терміни «формальне», «неформальне» та «інформальне 
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навчання та освіта» офіційно не представлені й не розповсюджені [17], і в 

документах носять здебільшого інформаційний та рекомендаційний характер 

[107, 188]. 

– поняття трактується в контексті авторських позицій, авторських 

наукових шкіл, які іноді суперечать одна одній;  

– інформальна освіта не може розглядатися поза контекстом 

формальної та неформальної освіти, оскільки вони становлять єдину освітню 

парадигму сучасного світу та являють собою сучасну систему освіти, 

сучасний освітній процес, однак дебати щодо визначення цих понять містять 

здебільшого суперечливі заяви про перевагу одного типу навчання над іншим 

[108];  

– дефініція даного поняття (як і дефініція формальної та неформальної 

освіти) залежить від історично складених національних систем освіти [57]. 

Технологічний та науковий прогрес людства, масове поширення та 

популяризація Інтернет-мережі, он-лайн ресурсів, соціальних мереж, а також 

розвиток гаджетів для ознайомлення та роботи з ними мають значний вплив 

на усі сфери людського існування. Виключенням не є й освітня сфера, яка 

зазнає одного з найбільших зрушень внаслідок вищезазначених факторів. 

Представники кожного покоління мають змогу відчути цей вплив на собі. 

Прикладом тут можуть бути як популярні у людей старшого та середнього 

віку сучасні гаджети для читання, де уся бібліотека може вміститися у 

пристрої, що легший і тонший за невелику книгу, так і електронні пристрої 

для освіти наймолодших представників людства, за допомогою яких дитина 

може одночасно слухати казки, вивчати види тварин та вчитися рахувати. 

Звісно, процес засвоєння інформації, як і сама інформація, впливають на 

психіку кожного індивіда. Проте найбільш суттєвий вплив інформаційне 

середовище здійснює на формування структури образу світу у підлітковому 

віці. 

Підлітки на сьогоднішній день є віковою категорією, яка найбільш 

залучена у віртуальну взаємодію й різні форми діяльності в кіберпросторі. 
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Інтернет стає свого роду інститутом соціалізації підлітків, формує особливий 

«інформаційний» спосіб життя. Образ світу підлітків формується під 

впливом різнорідних і різноспрямованих інформаційних потоків, що 

пронизують електронні ЗМІ. Інформаційний простір стає джерелом 

комунікативних і пізнавальних потреб, пошуку способів соціально-

психологічної адаптації, компенсації особистісних труднощів. Свідомість 

покоління, народженого в інформаційну епоху, – «жителів Інтернету» – 

формується якісно іншим чином в порівнянні з їх однолітками двадцятого 

століття. Це створює особливі ризики для їх соціалізації, адаптації, 

особистісного розвитку. Так, образ світу підлітків має більшу гнучкість 

смислових структур, які організовані за принципом мережі, як нелінійний 

гіпертекст. Трансформуються процеси категоризації інформації, зростає роль 

аудіо-візуальних образів у світосприйнятті. Образ світу нерідко набуває 

фрагментарний, «кліповий» характер, містить велику кількість стереотипів, 

що може призводити до зниження рефлексивності, до поєднання в 

суб'єктивній реальності протилежних або якісно різних уявлень, конфліктних 

смислів, суперечливість яких не усвідомлюється [9]. 

Одним з основних завдань інформаційного суспільства в такий час є 

розвиток особистості, і зокрема підростаючого покоління, яке по суті своїй є 

носієм майбутнього. Ефективність вирішення даного завдання безпосередньо 

залежить від якості освіти та її характеру. Очевидно, що методи та схеми 

освіти, які працювали ще пару десятиліть тому, на сьогодні вже не в змозі 

задовольнити вимоги часу. Концепція еволюційно нового підходу до освіти й 

виховання пропонує стратегію формування людини ХХІ ст., що відповідає 

актуальним вимогам суспільства в цей період. Головим завданням виховання 

постає формування «ноосферного» цілісного мислення, етичного 

біоадекватного методу поведінки та екологічного світогляду (діалогічний 

стиль спілкування, толерантність, здоров’язбережна діяльність, висока 

моральна культура особистості) [70]. На заваді цьому стоїть консерватизм 
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сучасної освітньої системи – фраґментарне мислення, спрощене розуміння 

людини, репродуктивне навчання, авторитарне виховання.  

Тому все частіше технології та інформаціний простір стають основним 

джерелом знань, а сам характер освіти все помітніше набуває неформальних 

рис [43]. 

Вводиться поняття «інформаційна соціалізація», під яким розуміється 

процес освоєння інформаційних технологій, в рамках якого відбувається 

осягнення норм і цінностей, властивих даній культурі, вибудовується 

ставлення до сприймання інформації, відбувається категоризація і 

самокатегоризація, конструюється картина навколишньої дійсності. При 

цьому ЗМІ та засоби масової комунікації можуть розглядатися в якості 

специфічних інститутів інформаційної соціалізації [83].  

Звісно, саме по собі навчання із застосуванням інформаційно-

телекомунікаційних технологій до суттєвого підвищення ефективності 

освітнього процесу не призводить. Необхідне створення освітнього 

середовища, що підтримує процеси гуманізації освіти і підвищення його 

креативності, а також забезпечує умови, які максимально сприяють розвитку 

особистості. До того ж, необхідна адаптація сучасного середовища до 

викликів сьогодення, а також приведення його у відповідність із сучасними 

можливостями освіти. Крім того, варто мати на увазі, що для успішного 

інтелектуального і творчого зростання підростаючому поколінню необхідна 

наявність певних умов та певного рівня організації освіти. Такі умови можуть 

бути сформовані в системі інформальної освіти [42]. 

Система інформальної освіти дозволяє забезпечити максимально 

можливий ступінь індивідуалізації навчання за рахунок інтенсивного 

застосування методів і засобів інформатики. Грамотне використання 

можливостей інформаційно-комунікаційних технологій в інформальній освіті 

надасть можливість кожному учню самостійно (а при необхідності у 

співпраці з викладачем) визначити власну (індивідуалізовану) освітню 

траекторію. Саме такий індивідуальний підхід може стати шляхом до 
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майбутнього генія. Як зазначав Говард Гарднер у своїй теорії множинного 

інтелекту, дитина, яка легко вивчила множення, не обов'язково розумніша, 

ніж дитина, яка має труднощі в опануванні цього процесу. Дитина, яка 

витрачає більше часу, щоб освоїти просте множення, може краще навчитися 

множенню, але за допомогою іншого підходу; може досягти успіху у не 

математичній сфері; або, можливо, навіть розуміє сам процес множення на 

принципово глибшому рівні і, насправді, має більший потенціал ніж дитина 

зі «стандартною» швидкістю [185]. 

Технологічний розвиток, прискорення темпу життя, тиск соціальних 

стандартів і вимог та глобалізація населення стимулює появу різнорідних 

неформальних субкультур. Л.П. Журавльова, аналізуючи такі групи, визначає 

індивідуалістичну орієнтацію їх представників і вказує, що їх ціннісно-

смислова сфера має значущі відмінні ознаки від ціннісно-смислової сфери 

пересічних громадян, які, порівняно з представниками неформальних 

субкультур, вважають своє життя більш осмисленим, спрямованим, 

наповненим і структурованим [44]. 

Методи і засоби інформатики в системі інформальної освіти мають 

чималі можливості для розвитку особистості учня. Це, зокрема, забезпечення 

спонукальних стимулів, професійних потреб і мотивів, що обумовлюють 

активізацію пізнавальної діяльності за рахунок використання можливостей 

комп'ютерної графіки та засобів мультимедіа, включення ігрових ситуацій, 

комп'ютерної візуалізації навчальної інформації. Також розвиток 

професійного інтересу і ціннісного ставлення до вивчення професійних, 

гуманітарних, природничих дисциплін за допомогою забезпечення 

відповідності форм навчальної і трудової діяльності, а також формування 

уявлення про характер майбутньої професійної діяльності та розвиток 

необхідних професійно важливих якостей; формування професійної 

компетентності за рахунок використання різноманіття можливостей (в тому 

числі пошукових) мережі Інтернет, збільшення обсягу і різноманітності 

актуальної професійної інформації, підвищення швидкості доступу до неї; 
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якісне поліпшення контролю і самоконтролю діяльності того, хто навчається 

в результаті підвищення ступеня самостійності при роботі з інформаційними 

технологіями, а також спонукання учня до самоосвіти, саморозвитку та 

самовдосконалення та низку інших позитивних рис. 

Аналізуючи вплив введення інформаційних технологій на соціалізацію 

підлітків та юнаків, Є. П. Белінська вказує, що ця тенденція нівелює частину 

традиційних особливостей соціалізації даного віку (які визначаються статтю, 

місцем проживання та зміною інституту соціалізації), і водночас відкриває 

нові можливості. Для більшості користувачів підліткового і юнацького віку 

характеристики комунікації в соціальних мережах збігаються з аналогічними 

характеристиками реального спілкування, що дозволяє говорити про 

посилення взаємозв'язку процесів віртуальної і реальної комунікації в даному 

віці і розглядати альтернативний, віртуальний спосіб соціалізації [6]. 

Введення інформальних освітніх технологій в навчальний процес 

призводить до появи нових можливостей для розвитку особистості того, хто 

навчається. В умовах інформальної освіти людина вчиться працювати з 

інформацією: вона набуває навичок ефективного пошуку і відбору 

інформації, її структурування, аналізу та оцінки [46]. Оцінка інформації з 

точки зору її дидактичних властивостей: достовірності, повноти, цінності, 

актуальності, динамічності (або статичності), релевантності входить в 

щоденну практику кожного учня і є новим видом навчальної діяльності. Це 

необхідно для формування компетенцій, актуальних в будь-якій професійній 

діяльності. 

Власова О. І. [27] вводить поняття інформальної соціалізації. 

Інформальна соціалізація – це суб’єктна активність особистості, самостійний 

вибір власного шляху саморозвитку та способу відпочинку. Чинники можна 

класифікувати як: зовнішні (наявність часу, ресурсів соціалізації), внутрішні 

(мотивація, особливості особистості, самопроектування), ситуативні (життєва 

криза, вікова криза). Наслідками інформальної соціалізації можуть бути 

зміни в емоційній сфері особистості. Саме наявність часу, що можна 
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витратити на власні захоплення дають можливість займатися певною 

інформальною діяльністю. Середовище проживання має чималий вплив на 

цей процес – у великих містах спостерігається вищий рівень інформальної 

соціалізованості ніж в маленьких містах [7]. Інформальна соціалізація 

зумовлена особливостями особистості, такими як: емоційна складова та її 

розвиток, інтерес до навколишнього світу, впевненість у своїх силах навіть за 

умов невизначеності тощо. Можна з впевненістю казати, що інформальна 

соціалізація відбувається за самопроектуванням молоді. І зазвичай, це 

відбувається в кризові періоди, такі як: переїзд, зміна професії, партнера, 

статусу тощо. Саме тут на допомогу приходить інформальна соціалізація 

людини, головна функція якої – адаптація до нових умов. Також вона 

допомагає самоактулізуватися та знизити рівень відчуття самотності, 

підвищує психологічне задоволення [26].  

Традиційні інститути соціалізації не повністю задовольняють потреби 

активної верстви суспільства, і, зважаючи на нестабільну ситуацію в наш час, 

люди, а особливо молодь, шукають все більш новітні способи адаптації до 

невідомих ситуацій. Тут і виникають аналогічні інформальні інститути 

соціалізації, які є своєрідними додатками до традиційних [24]. Можна 

стверджувати, що за умов кризового стану звичних, традиційних інститутів, 

з`являється потреба в підтримці нетрадиційних, значуще нових способів 

соціалізації, що збільшать толерантність та адаптивні можливості людини. 

Молодь ще змалечку полюбляє брати участь у різних гуртках, відкриваючи 

для себе навколишній світ, розвиваючись та соціалізуючись [23].  

Особливості традиційної та інформальної соціалізації визначають їх 

типи та результати, тобто те, що отримає особистість на виході. Тож, так як 

до традиційних інститутів соціалізації можна віднести: сім`ю, школу, 

навчальний заклад, церкву, трудовий колектив, засоби масової інформації, 

однолітків, то результатом проходження такого процесу (традиційної 

соціалізації) буде засвоєння: соціальних норм, знань, релігійного світогляду 

та моралі, професійної та корпоративної культури, взаємопідтримка та 
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інкультурація [24]. Щодо інформальної соціалізації, то сюди можна віднести: 

різновидові групи, тренінги, фестивалі, інформальну освіту, нетрадиційні 

релігійні культи, Інтернет, самопроектування, неформальні об’єднання та 

рекреаційні види діяльності. Результатами такої соціалізації буде: розвиток 

емпатії, толерантності, формування окремих компетенцій, саморозвиток в 

межах релігійного вчення, створення особистісного культурного простору, 

обрання та створення власної культури праці, досягнення особистісно та 

суспільно значущої мети, отримання задоволення та підвищення якості 

життя. Інформальна освіта є інститутом, завдяки якому відбувається 

інформальна соціалізація особистості. 

 

1.2. Психосоціальний розвиток дитини в процесі соціалізації 

Американський дослідник психології розвитку Урі Бронфенбреннер 

вважає, що розвиток дитини зумовлено взаємодією чотирьох чинників: 

особливостей особистості, оточення, діяльності та часу [161]. Під впливом 

цих соціалізаційних чинників відбувається психосоціальний розвиток 

дитини. Сучасна педагогіка визначає успішний психосоціальний розвиток 

особистості як системну характеристику, яка містить в собі готовність 

особистості до виконання соціальних ролей, ступінь засвоєння суспільних 

цінностей, які за своєю природою є «зовнішніми» для людини та готовність 

молодої особистості для подальшого особистісного та професійного 

самовизначення. У цьому визначенні особливо виділяється думка про те, що 

психосоціальний розвиток насправді є не тільки етапом чи видом розвитку 

людини, а й інтегрованою формою особистісної, професійної та 

громадянської зрілості. А. В. Брушлінський стверджує, що розвиток 

особистості відбувається через розуміння навколишнього світу, створюючи 

моделі як фізичного, так і соціального світу, а також смислові утворення, що 

опосередковують індивідуальну специфіку сприймання та осмислення 

життєвих подій та явищ, формуючи риси особистості [16]. Особистісний 

компонент психосоціальної зрілості являє собою комбінацію особистісного і 
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життєвого самовизначення, яка є новоутворенням старшого шкільного віку і 

представляє собою сформовану внутрішню позицію себе як дорослого, як 

члена соціуму, як проактивного суб'єкта свого життя.  

Саморозуміння, що розглядається як передумова особистісного 

зростання і самоактуалізації, носить емоційний, чуттєвий, емпатичний, а не 

раціональний характер [1, 83]. Тільки спираючись на власні емоції й емоції 

інших людей, дитина вчиться орієнтуватися на іншого, отримуючи корисну 

інформацію про суб'єктивне значення подій. Розвинута емоційність сприяє 

більш ефективній орієнтації в світі та адаптації в соціумі і розглядається як 

одна з основних регуляторних систем життєдіяльності, а емоційний інтелект, 

ставлення до себе й оточуючих виступають невід’ємною психологічною 

складовою особистісної зрілості в процесі соціалізації особистості [35]. 

В сучасному розумінні емоційний інтелект формально включає 

самосвідомість (розуміння власних емоцій і мотивів), самоконтроль 

(контроль афективного імпульсу), емпатію (співчуття та співпереживання), а 

також навички встановлення стосунків («соціальна спритність»). Також 

визначається, що емоційний інтелект не є кристалізованою системою і може 

розвиватися несвідомо або в результаті тренування [12]. 

На виняткове значення розвитку емоцій як центрального фактора 

психосоціального розвитку та адаптації дітей в суспільстві вказували багато 

зарубіжних та вітчизняних вчених (Л. С. Виготський, У. Джемс, С. Л. 

Рубінштейн, К. Д. Ушинський, Е. Еріксон). Емоції, що виникають в 

результаті зіткнення особистості з новими сторонами дійсності, мають 

стимулюючий вплив на формування психічних процесів, підвищення 

фізіологічної життєдіяльності організму і психічної активності, сприяють 

розвитку креативності у дітей. 

П. Лафраньє пише, що в процесі раннього онтогенезу поступово 

формуються рівні афективної регуляції, що стають базою для успішної 

соціалізації дитини. 
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У дошкільному віці ключовим утворенням стає формування емпатії та 

інших соціальних емоцій. Дитина навчається описувати свої емоції. Розвиток 

мови і пізнання пов'язаний з появою у дитини здатності контролювати власні 

емоції і стежити за ними. Важливим етапом розвитку емоційної сфери 

виступає наявність досвіду позитивних переживань у випадках подолання 

труднощів, позбавлення від небезпечних ситуацій, і, як наслідок, формування 

адекватної оцінки меж своїх можливостей. Афективна регуляція як результат 

розвитку постає у формі привласнення соціальних норм і правил емоційної 

поведінки, формування навичок контролю своїх емоцій в процесі 

спілкування з оточуючими людьми [74,113]. 

На думку Д. В. Люсіна, здатність до розуміння емоцій і управління 

ними дуже тісно пов'язана із загальною спрямованістю особистості на 

емоційну сферу, а саме з інтересом до внутрішнього світу людей (в тому 

числі і до свого власного), схильністю до психологічного аналізу поведінки, з 

цінностями, що приписуються емоційним переживанням [82]. 

Аналіз сучасних наукових досліджень з приводу визначення 

емоційного інтелекту (А. Г. Четверик-Бурчак, Е. Л. Носенко, О. Я. Чебикін, 

Д. В. Люсін, О. А. Льошенко) дозволяє визначити це поняття як сукупність 

здібностей для розуміння своїх і чужих емоцій, і управління ними. І здатність 

до розуміння, і здатність керувати емоціями можуть бути спрямовані як на 

власні емоції, так і на емоції інших людей. Таким чином, можна говорити про 

внутрішньо особистісний і міжособистісний емоційний інтелект. Тому у 

вітчизняній психології термін «емоційний інтелект» уявляється як конструкт, 

який має подвійну природу і пов'язаний, з одного боку, з когнітивними 

здібностями, а з іншого – з особистісними характеристиками.  

В аспекті особистісного розвитку емоційний інтелект розглядається як 

«надбудова» над первинними емоційними спонуками, форма прояву 

рефлексивної свідомості. Це – інтегративна властивість особистості, 

провідним компонентом якої є система позитивних смисло-життєвих 

орієнтацій людини, свідомо обраних стратегій поведінки і самооцінки, 
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компонентами якої є характер мотивації діяльності (внутрішня або 

зовнішня), характер контролю (інтернальний, екстернальний), характер 

вибору актів поведінки: з широкого кола можливостей, не диференційованих 

суб’єктом; з можливостей, визнаних придатними для себе.  

Формування емоційного інтелекту носить рівневу структуру:  

Найнижчому рівню сформованості емоційного інтелекту відповідає 

здійснення емоційного реагування за механізмом умовного рефлексу 

(реактивна дія); ініціювання активності на сенсорно-перцептивному рівні; 

здійснення активності з переважанням зовнішніх компонентів над 

внутрішніми, на низькому рівні її усвідомлення, при низькому виявленні 

самоконтролю, з високою ситуативною зумовленістю.  

Середньому рівню сформованості емоційного інтелекту відповідає 

здійснення зовнішньої активності (діяльності, спілкування) довільно, на 

підставі уявлень (мислення), із застосуванням певних вольових зусиль, що 

відповідним чином відбивається у свідомості на рівні емоційних переживань; 

переважання внутрішнього над зовнішнім; високий рівень виявлення 

самоконтролю; поєднання у поведінці подолання перешкод стратегії 

концентрації на задачі зі стратегією емоційного реагування, з відбиттям на 

рівні відчуття психологічного благополуччя позитивного ставлення до себе 

як суб’єкта життєдіяльності та спілкування. Для цього рівня сформованості 

емоційного інтелекту характерним є також і високий рівень самооцінки 

суб’єкта. Це специфічне усвідомлення суб’єктом власного емоційного 

інтелекту. 

Найвищий рівень сформованості емоційного інтелекту відповідає 

найвищому рівню розвитку внутрішнього світу людини. Він базується на 

наявності у суб’єкта відповідних доброчинних настанов щодо можливих для 

нього особисто альтернатив поведінки у конкретних ситуаціях 

життєдіяльності. Ці настанови відбивають індивідуальну систему цінностей 

суб’єкта, яка чітко усвідомлена ним. Такий етап розвитку емоційного 

інтелекту характеризується гармонійним співвіднесенням внутрішнього і 
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зовнішнього, бо людина відчуває себе звільненою від безпосередніх 

ситуаційних вимог. Вибір характеру поведінки, адекватної ситуації, 

здійснюється нею без надмірних зусиль волі, оскільки він відбиває систему 

соціальних навичок, які сформувалися під впливом переконань на рівні 

свідомості. Мотивування такої поведінки здійснюється суб’єктом не зовні, а 

зсередини. Достатній рівень самоконтролю має інтернальний локус, і людина 

у зовнішній поведінці виявляє досить помірний рівень сензитивності до 

можливих емоціогенних подразників та інтенсивності реагування на них. 

О.Я.Чебикін пише, що емоційний інтелект піддається розвитку з 

раннього віку, метою цього процесу є досягнення особистістю емоційної 

зрілості. Емоційна зрілість розуміється як інтегративна якість, що 

характеризує ступінь розвиненості емоційної сфери на рівні адекватності 

емоційного реагування в певних соціокультурних умовах. Але без створення 

спеціальних умов для розвитку емоційної зрілості, її становлення у дітей та 

підлітків – емоційна сфера загалом, характеризуються помірною виразністю 

та повільним розвитком емоційної експресивності та емоційної саморегуляції 

[125]. 

В наукових досліджень зарубіжних вчених (Г. Гарднер, Д. Гоулман, 

Дж. Аверілл, Е. Остін, Р. Бар-Он) поняття «емоційний інтелект» тісно 

пов'язано з соціальним інтелектом і з'явилося саме в контексті розробки 

проблематики соціального інтелекту цими дослідниками. 

Згодом сформувалися два основні напрями опису конструкту 

емоційного інтелекту [112]. Змішані моделі емоційного інтелекту або моделі 

соціально-емоційного інтелекту, інтерпретують його як складне психічне 

утворення, що має і когнітивну, і особистісну природу. У ці моделі 

включаються когнітивні, особистісні та мотиваційні риси, що близько 

пов’язує їх з адаптивними здібностями. Всі моделі в цьому підході 

відрізняються тільки набором включених особистісних характеристик 

(міжособистісний і внутрішньоособистісний емоційний інтелект, адаптація, 

управління стресом і настроєм) [155]. Відповідно до таких моделей, 
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емоційно-соціальний інтелект – це поєднання взаємопов'язаних емоційних та 

соціальних компетенцій, навичок та фасилітаторів, які визначають, наскільки 

ефективно ми розуміємо та виражаємо себе, розуміємо інших та пов’язані з 

ними, і справляємося зі щоденними потребами. 

Модель соціально-емоційного інтелекту включає 5 складових 

(компонентів), серед яких присутні соціальні навички: 

1. Самопізнання; 

2. Саморегуляція; 

3. Соціальні навички; 

4. Емпатія (здатність співпереживати: розуміти почуття, емоції і наміри 

інших людей); 

5. Мотивація. 

Емоції, згідно з цим підходом, не є біологічно запрограмованими 

реакціями, а конструюються соціумом. Здатність впливати на структуру і 

зміст емоційних синдромів називається емоційної креативністю. Розвиток 

емоційної креативності пов'язаний з упевненістю в своїх здібностях та 

стійкістю перед усталеними звичаями та авторитетами. Стикаючись із 

стресовою ситуацією, емоційно креативні люди використовують цілий ряд 

копінг-стратегій, але, як правило, віддають перевагу стратегіям з 

підкресленим самоконтролем, плановим вирішенням проблем, шукають 

соціальної підтримки та позитивної оцінки. Результати досліджень 

показують, що емоційний інтелект більше пов’язаний з кількісним 

параметром соціальних зв’язків, в той час як якісний аспект соціальних 

зв’язків, задоволеність життям та стан здоров'я сильніше пов'язані з 

особистісними характеристиками [149]. 

Інша модель емоційного інтелекту, запропонована Дж. Мейер, П. 

Селовеєм та Д. Карузо, тісно пов’язана з когнітивним інтелектом; у цьому 

дана модель відповідає вітчизняним традиціям школи Л. С. Виготського і С. 

Л. Рубінштейна, оскільки постулюється єдність афекту та інтелекту. 
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Вводячи термін «емоційний інтелект» в психологію, вони визначили 

емоційний інтелект як здатність сприймати і виражати емоції, асимілювати 

емоції та думки, розуміти і пояснювати емоції, регулювати свої емоції та 

емоції оточуючих [207]. В їх новій моделі акцент поставлений на когнітивній 

складовій емоційного інтелекту, що пов'язана з переробкою інформації про 

емоції. Також в цій моделі з'явився компонент, пов'язаний із особистісним та 

емоційним зростанням. У світлі цих змін поняття емоційного інтелекту 

отримало і нове визначення – як здатність переробляти інформацію, що 

міститься в емоціях: визначати значення емоцій, їх зв'язки один з одним, 

використовувати емоційну інформацію в якості основи для мислення і 

прийняття рішень. 

На основі аналізу здібностей, пов'язаних з переробкою емоційної 

інформації, було виділено чотири компоненти емоційного інтелекту. Ці 

компоненти формують ієрархію, рівні якої послідовно розвиваються в 

онтогенезі: 

1. Сприймання, оцінка та вираження емоцій або ж ідентифікація 

емоцій. 

2. Використання емоцій для підвищення ефективності мислення і 

діяльності. 

3. Розуміння та аналіз емоцій. 

4. Свідоме управління емоціями для особистісного зростання і 

поліпшення міжособистісних відносин. 

 

В когнітивній концепції Р. Лазаруса центральною є ідея про 

пізнавальну детермінацію емоцій. Когнітивне опосередкування розглядається 

як необхідна умова для появи емоцій. Кожна емоційна реакція, незалежно від 

її змісту, є функцією особливого роду пізнання або оцінки; а емоційна 

відповідь являє собою відповідний синдром, кожен з компонентів якого 

відображає важливий момент у загальній реакції. 
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Емоція виступає як складна, утворююча, органічна реакція як на 

повсякденні події, так і на тривалі зусилля особистості вижити і процвітати. 

Перед тим, як емоція виникає, стверджував дослідник, люди роблять 

автоматичну, часто несвідому, оцінку того, що відбувається, і що це може 

означати для них або для важливих їм інших. 

Схема виникнення емоцій виглядає наступним чином: 

сприймання середовища (стресорів) – первинна оцінка (інтерпретація 

стресора у відповідності зі значенням: позитивний, небезпечний, 

неважливий) – (особисте значення емоцій в оцінюваній ситуації) – вторинна 

оцінка (аналіз наявних ресурсів, необхідніх для вирішення ситуації) – стрес 

(якщо ресурсів виявляється недостатньо) – тенденція до дії (копінг), 

подолання стресу (ситуаційно і емоційно направлене вирішення ситуації) – 

емоція як прояв тенденції до дії у вигляді переживань, фізіологічних змін і 

моторних реакцій – переоцінка (підстроювання та навчання). 

Коли ми говоримо про зрілу особистість, саме подолання стресу 

(копінг) та вибір його стратегії грає центральну роль в адаптації. Поняття 

«копінг» використовується для опису прийомів, за допомогою яких 

особистість може подолати стрес та впоратися з тривожними подіями. 

Лазарус визначав копінг наступним чином: «Подолання стресів – це 

динамічний процес, за допомогою якого індивід в одних випадках 

використовує поведінкову форму подолання, а в інших – вдається до 

стратегій вирішення проблеми шляхом зміни ставлення «особистість – 

навколишнє середовище» [204]. 

Регулятивний компонент в структурі емоційного інтелекту визначає 

його взаємозв'язок зі стратегією поведінки у подоланні труднощів. Цей вплив 

поширюється на надання переваги різним копінг стратегіям. Розвиток 

емоційного інтелекту пов'язаний з вибором продуктивних стратегій 

подолання і униканням непродуктивних стратегій. Здатність розуміти і 

управляти своїми і чужими емоціями підвищує ступінь використання 

стратегії подолання за допомогою планування вирішення проблеми. 
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Отже, емоційний інтелект розглядається як одна з форм відображення у 

зовнішнй поведінці суб’єкта його відносної незалежності від характеристики 

безпосередніх обставин життєдіяльності, у межах яких відбувається емоційне 

реагування. Тобто, являє собою прояв високого рівня психічного 

відображення. Як інтегративна властивість особистості, емоційний інтелект 

полягає у єдності та продуктивній взаємодії афективних та когнітивних 

процесів, і грає головну роль в успішності життєдіяльності особистості: в 

соціальній сфері, забезпеченні суб’єктивного благополуччя особистості, 

успішній самореалізації та розкритті особистісного потенціалу. 

Щодо впливу емоційного інтелекту на успішність функціонування у 

професійнй сфері впливають: задоволеність самореалізацією, ефективне 

розв’язання конфліктних ситуацій; якість соціальної взаємодії на робочому 

місці; гармонійні стосунки в колективі; ефективне лідерство; покращення 

індивідуальної та колективної продуктивності праці [129]. Емоційний та 

соціальний інтелект може підвищуватися як у дітей, так і у дорослих; цей 

процес може відбуватися в школі, на робочому місці, в клінічних умовах. 

Результати досліджень Р. Бар-Он показали, що після одного року 

впровадження розвивальної навчальної програми відбулися значні зміни 

емоційно-соціального інтелекту дітей у бік кращого розуміння та 

самовираження, розуміння особливостей стосунків з іншими, керування та 

контролю емоцій, а також адаптування до свого безпосереднього оточення у 

школі. Щодо дорослих, то після серії тренінгів, підвищився загальний 

показник рівня EQ, емоційна самосвідомість та емпатія. Також було 

виявлено, що ті учасники, які розпочали семінар із найнижчим рівнем 

показника емоційного інтелекту, в кінці показали найбільший рівень 

покращення [155]. 

В підлітковий період відбувається і професійне, і соціальне, і життєве 

самовизначення особистості, тому професійне самовизначення розглядається 

як частина особистісного самовизначення, як процес входження в соціальну, 

професійну групу, вибір професійного саморозвитку та самоактуалізації. 
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Соціальне або суспільне самовизначення є певним досягнутим рівнем 

громадянського самовизначення особистості. 

Громадянське самовизначення учня є одночасно і процесом, і 

результатом процесу ідентифікації своєї ролі як громадянина країни в 

суспільному просторі на основі усвідомлення і прийняття громадянських 

цінностей в процесі їх реального проживання (в навчальному закладі чи 

суспільстві загалом). Фундаментальним базисом, навколо якого виникає 

громадянське самовизначення особистості, є її ціннісна система. 

В дослідженнях багатьма дослідниками використовуються різні 

критерії оцінки ефективності процесу соціалізації: 

- знання та навички, які повинна мати людина для ефективного 

функціонування в соціумі (А.А. Бодальов); 

- особистісна ціннісна спрямованість (Л.І. Божович, І.В. Дубровіна та 

інші); 

- активність та усвідомленість особистістю своєї поведінки (К.А. 

Абульханова-Славська, І.С. Кон); 

- розвинутість таких рис характеру як відповідальність, самостійність, 

незалежність (І.Б. Слюсар та інші); 

- оцінка особистості відповідно до її успішності в діяльності, якою вона 

займається (П.Я. Гальперін). 

Соціальна грамотність школяра – це мінімально необхідний багаж 

знань та навичок, умінь і сформованих поведінкових схем, які потрібні йому 

для включення в активне соціальне життя.  

Це лише перший етап на шляху формування соціальної культури 

особистості, шляху становлення школяра повноправним членом суспільства, 

адже всі ці знання необхідні для виконання соціальних ролей хоча б на 

мінімальному рівні. І для досягнення справжньої компетентності в обраній 

професії індивід повинен набути соціальної компетентності, тобто, у нього 

повинна сформуватися сфера потреб, ідеалів, ціннісних орієнтацій, яка 
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знайде своє відображення в системі операційних навичок та умінь, що 

обираються ним для найефективнішого виконання професійної діяльності. 

Учень може стати соціально зрілою людиною лише за умови 

сформованості у нього довільної поведінки в соціальному середовищі, 

вільного володіння засобами спілкування, сформованості навичок 

самоконтролю і самооцінки.  

Вступ до соціальної зрілості учня в старших класах школи дасть йому 

гарну можливість росту в обраній професії. 

Проте без соціальної компетентності зовсім неможливе набуття 

соціальної зрілості, оскільки без неї особистість не зможе виконувати 

соціальні ролі, набувати соціальних статусів тощо. Тож соціальна 

компетентність є інтегрованою характеристикою особистості, яка має в своїй 

структурі уявлення про себе як про соціально активного суб'єкта, сформовані 

соціальні вміння і навички, гнучкість та адаптивність поведінки в соціальних 

взаємодіях та сформованість уявлень про необхідність досягнення бажаних 

цілей суспільно прийнятними засобами.  

Рівень соціальної компетенції проявляється через соціальні компетенції 

позитивного характеру мислення, адаптивну здатність вирішувати життєві 

проблеми, схильність до вирішення конфліктів цивілізовано та 

конструктивно, можливість ефективної комунікації з представниками інших 

соціальних груп тощо. А от результат розвитку соціальної зрілості 

проявляється через рівень саморозуміння, через сформованість бажання до 

саморозвитку, через бажання реалізуватися в актуальній діяльності (в 

навчальному процесі, в навчанні майбутній професійній діяльності), 

здатність до самостійного вирішення проблем, які постають перед учнем. 

Необхідність набуття соціальної зрілості обумовлюється не лише 

успішною адаптацією до умов навколишнього світу, а ще й тим, що в 

подальшому вона стане тим фундаментом, на якому сформується професійна 

зрілість та який стане механізмом, за яким буде відбуватися психологічний 

ріст людини в професійній сфері. Тож в сфері організації освітньо-виховного 
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процесу ступінь соціальної зрілості учня повинен виступати критерієм 

оцінки ефективності цього процесу. 

Інформальна освіта сприяє психосоціальному розвитку дитини, 

зокрема формуванню соціальної ідентичності особистості. У попередніх 

дослідженнях звертали увагу на роль інформальної соціалізації (зокрема 

музейної справи) на розвиток соціальної ідентичності дітей. А здатність до 

абстрактного моделювання, яка виникає внаслідок освоєння основ наук в 

середній і, особливо, старшій школі, робить для старшокласника можливим 

конструювання персональних норм в уявленні про належне щодо себе та 

інших людей з опорою на приклади різних видатних людей сучасності та 

історичних осіб. Такі особистості та факти їх життя найчастіше стають 

предметом уваги музейної справи. Теоретичний аналіз місця шкільного 

музею в системі освітньої соціалізації та ролі такої педагогічної практики в 

розвитку особистісної ідентичності учнів показав, що освітня соціалізація – 

це цілеспрямований процес передачі-освоєння людьми соціально-

культурного досвіду у спеціально створюваних для цього умовах 

навчального закладу. Цей процес орієнтований на формування особистості як 

автономної, соціально зрілої людини, готової до розв’язання задач 

соціального самовідтворення і розвитку суспільства через соціальне і 

особистісне самовизначення, самореалізацію та саморозвиток у цих умовах 

[67]. Основні складові освітньої соціалізації – освітній простір, зміст освіти, 

педагогічна комунікація та особистісно-професійна орієнтація учнів.  

Створена концептуальна модель дослідження розвитку особистісної 

ідентичності учнів засобами шкільної музейної практики передбачає, що 

освітня соціалізація учнів відбувається на трьох рівнях реалізації шкільної 

освіти: макро-, мезо- та макрорівні.  

Макрорівень соціалізації засобами стандартної формальної освіти в 

якості мети передбачає ідентифікацію школярів з усією країною, народом, 

формуванням відчуття приналежності до міста/селища, в якому вони живуть 

і навчаються. На цьому рівні освітньої соціалізації встановлюється зв’язок з 
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історичним минулим, передбачається усвідомлення шкільних традицій, 

використовується вплив не лише шкільного та безпосередньо музейного 

середовища, а й оточення міста/села. Формування ідентичності тут також 

здійснюється засобами шкільної програми та ЗМІ, зміст яких орієнтовано 

насамперед на становлення у школярів позиції громадянина своєї країни. 

Основне завдання виховної роботи на мезорівні – актуалізація в учнів 

ідентифікації зі своїм освітнім закладом.  

Провідними педагогічним інструментами формування їх ідентичності 

тут є організація шкільного середовища, частиною якого є шкільний 

історико-літературний музей, та активне включення учнів у систему 

стосунків учень-вчителі та учень-учні, що виводить на передній план 

комунікативну складову впливу освітньої соціалізації на розвиток 

особистості школярів.  

Третій, мікрорівневий, аспект освітньої соціалізації засобами 

формальної освіти передбачає актуалізацію індивідуальної активності учня, 

спрямованої на пошуки власної фізичної, особистісної та соціальної 

ідентичності, особистісне та життєве самовизначення в якості творця свого 

життя. Засобами освітньої соціалізації на цьому рівні виступають зустрічі зі 

значущими дорослими та музейні лекторії, консультації зі шкільним 

психологом, самоосвіта та самовиховання, розвиток особистості школяра 

через його ідентифікацію з героями книжок. Передбачаємо, що залучення 

старшокласників до роботи в шкільному музеї має істотний вплив на 

формування цілісності їх особистості через становлення різних видів 

ідентичності школярів. 

Почуття ідентичності значною мірою визначається вибором та 

зобов'язаннями щодо певних особистих та соціальних рис. Ідентичність 

передбачає прийняття 1) сексуальної орієнтації, 2) набору цінностей та 

ідеалів та 3) професійного спрямування. Добре розвинена ідентичність має 

чітке уявлення своїх сильних та слабких сторін, та індивідуальної 

унікальності. Людина з менш розвиненою ідентичністю не в змозі визначити 



54 
 

свої особисті сильні та слабкі сторони та не має чітко сформульованого 

почуття себе. 

Джеймс Марсіа виділяє 4 основні етапи розвитку ідентичності, не 

розглядаючи їх як послідовність розвитку, а як окремо існуючі стани, в якому 

знаходиться відчуття ідентичності у певний момент життя [206]. 

• Дифузна (розпорошена) ідентичність – стан, коли підліток ще не має 

досвіду вибору; не брав і уникає брати зобов'язання; 

• Відкриття ідентичності – стан, в якому підліток готовий взяти на себе 

певні ролі, цінності чи цілі на майбутнє. Підлітки на цій стадії ще не зазнали 

кризи ідентичності. Вони, як правило, відповідають очікуванням інших щодо 

свого майбутнього (наприклад, дозволяючи батькам визначати кар'єрний 

шлях); 

• Мораторій на ідентичність – стан, в якому підліток перебуває в кризі, 

вивчає різні зобов'язання і готовий зробити вибір, але ще не взяв на себе 

зобов’язання, пов'язані з його вибором; 

• Досягнення ідентичності – стан, в якому підліток пережив кризу 

ідентичності та взяв на себе зобов'язання щодо почуття ідентичності (тобто 

певної ролі чи цінності), яку він сам обрав. 

«Я-концепція» починає формуватися ще в ранньому дитинстві – і 

формується з простого виділення себе з навколишнього світу. Так, вже в віці 

двох років дитина може впізнати себе в дзеркалі, розуміє межі свого тіла та 

усвідомлює в певній мірі свою окремість від навколишнього. Після 

фізичного відділення себе від інших людей наступним етапом є пряме 

відображення ставлення значимих дорослих у самооцінці дитини – 

відповідно до того, як до неї ставляться, дитина визначає себе як хорошу або 

погану. Цей період припадає на дошкільний вік і ці початкові, ранні оцінки 

та значною мірою самооцінки стають основою для процесу соціалізації 

дитини, яка визначає її характер та особливості. Із процесом здобуття знань 

про себе, усвідомлення себе як активного суб'єкту життя дитина поступово 
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вибудовує когнітивну теорію про те, хто вона і на що здатна, і використовує 

її в адаптації своєї поведінки [52, 111]. 

В шкільному віці «Я-концепція» набуває ще більш прагматичного 

характеру в своєму зв'язку з процесом соціалізації, адже на цьому етапі образ 

самого себе формується під впливом успіхів в навчанні та діяльності, 

ставлення зі сторони однолітків, батьків і дорослих. Так, якщо дитина 

досягає певного успіху в навчанні чи в будь-якій діяльності, яка цінується 

серед її оточення, то вона, швидше за все, сформує позитивний «Я-образ» та 

бажання надалі відрізнятися від інших, цінувати свої особливості тощо – 

самоповагу. 

 Цікавим є те, що в шкільному віці самоповага також залежить від 

впевненості в своїх можливостях у навчанні [76, 93]. У дітей, що мають гарну 

успішність в навчанні зазвичай спостерігається висока самооцінка, а у дітей з 

низькою успішністю – відповідно низька самооцінка. Але треба відмітити, 

що самоповага сильно соціально обумовлена – тобто, якщо дитина перебуває 

в соціальній групі, в якій успіхи в навчанні, наприклад, не цінуються чи 

цінуються мало, то її повага до самої себе не буде визначатися її академічною 

успішністю. «Я-концепція» протягом всього життя зазнає змін, але при цьому 

вона прагне зберегти свою цілісність (по аналогії особистість прагне зберегти 

свою самість, свою ідентичність). Важливі життєві події, новий досвід як-от 

одруження, народження дітей тощо вносять зміни до уявлень людини про 

саму себе. І якщо отримуваний досвід в цілому не суперечить наявним у 

людини уявленням про себе, то він легко асимілюється та включається до 

образу себе та самооцінки. А от якщо новий досвід погано співвідноситься з 

уявленнями особистості про саму себе, то «Я-концепція» виступає в цьому 

випадку екраном, який захищає від зміни думки про себе та свої особливості. 

Проте суперечливий досвід може бути асимільований в образ себе за 

допомогою психічних захисних механізмів – наприклад, раціоналізації [2]. 

Будь-яка особистість намагається бути цілісною та гармонічною, це 

стосується також її уявлень про саму себе – «Я-концепції». В протилежному 
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випадку може виникнути певна фрагментація ролей особистості і вона буде 

страждати від їх змішування в повсякденному житті. «Я-концепція» містить в 

собі як уявлення про себе реального, так і про себе ідеального – образ, яким 

би хотіла стати особистість. І якщо суб'єктивна відстань між «реальним» та 

«ідеальним Я» невелика, то шанси у такої особистості досягти успіху в житті 

значно вищі, ніж в особистості, яка ставить своє «реальне Я» значно нижче за 

«ідеальне». 

У дорослому віці основу «Я-концепції» складають різноманітні ролі, 

набуті людиною в процесі активного соціального життя – так, до 90% 

дорослих чоловіків та жінок описуючи себе, визначають свої сімейні 

обов'язки та ролі як формуючі своєї особистості [48]. Щодо гендерних ролей, 

то в сучасному світі змінюється формування гендерної ідентичності 

підлітків: в образах сучасного чоловіка і жінки з’являються риси, які відсутні 

в традиційних стереотипах, і превалюють загальноособистісні риси; 

з’являється тенденція андрогінного сприймання гендеру, зменшення 

стереотипізації [64]. 

На другому місці за значущістю знаходяться соціальні ролі, яких 

людина набуває на місці роботи та навчання – робітник, професіонал тощо. 

Особистість визначає себе як хорошого працівника у випадку, якщо в неї є 

внутрішня мотивація займатися саме цією роботою, якщо вона захоплена 

нею [52]. 

Особистості, для яких провідною є ідентифікація себе як 

компетентного професіонала, можуть займатися улюбленою роботою в 

умовах, коли від них цього не вимагається – просто так, для власного 

задоволення. Проте дослідження останніх років показують, що все менше і 

менше осіб визначають себе через професійні ролі – і все більше і більше 

людей намагаються знайти гармонічний баланс між сім'єю, роботою та хобі 

(саморозвитком, розвагами тощо) [227]. 

Соціальна ідентичність має складну структуру та визначається багато в 

чому тим, до якої соціальної категорії чи групи належить особа. Наприклад, 
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людина може визначати себе як дочку, студентку, професіонала одночасно 

оцінюючи значущість кожної ролі в образі Я. Це може бути і раса, і 

національність, і соціальний клас, і певні соціальні ролі тощо. Але соціальна 

ідентичність також визначається і тим, що думають про особу оточуюючі 

люди і тим, як вона переймає на себе ці думки, як до них ставиться – адже 

саме через розуміння інших особистість формує своє соціальне «Я», за 

допомогою якого контактує з зовнішнім світом.  

Звідси походить розуміння про те, що соціальна ідентичність має не 

меншу значущість в регуляції поведінки індивіда, ніж особистісна 

ідентичність («Я-концепція»). 

За підходом У. Х’юїта, який узагальнив підходи інших сучасних 

дослідників, «Я-концепція» містить в собі 4 компоненти: фізичний, 

академічний, соціальний та трансперсональний [197]. Фізичний компонент 

фактично являє собою усвідомлення та оцінку людиною свого фізичного 

тіла, його властивостей, а також вибір стилю одягу, житла, харчування тощо 

– одним словом, підбір цих параметрів для комфорту свого тіла, свого 

«фізичного Я». Академічний компонент являє собою усвідомлення та оцінку 

особистістю власних когнітивних та інтелектуальних можливостей, 

порівняння їх з показниками інших людей, критична оцінка своїх навчальних 

академічних досягнень у порівнянні з середніми показниками для свого віку, 

соціального класу. З цього приводу дуже влучно висловився У. Джеймс, 

зазначаючи, що самовідчуття особистості залежить від того, ким вона прагне 

стати і чого досягти. 

Соціальний компонент охоплює уявлення особистості про своє 

соціальне становище, про взаємини із членами родини чи важливої, 

референтної групи, в колективі (навчальній групі чи товаристві колег на 

роботі). І насправді багато соціальних ролей, що властиві людині, стають 

невід`ємною частиною її образу «Я». 

А от трансперсональний компонент дає уявлення не про те, що являє 

собою особистість ні в фізичному, ні в соціальному плані – цей компонент 
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включає в себе цінності людини (моральні, релігійні), її думки про сенс 

життя, духовність, трансцендентність. 

Якщо підходити до «Я-концепції» зі сторони соціології, то її можна 

визначити як функцію об'єднання особистості та соціуму [22, 48, 118]. Таке 

розуміння підтверджується і в феноменологічному підході К. Роджерса, де 

підкреслюється роль «Я-концепції» для соціалізації особистості. 

Згідно з положеннями цього підходу, «Я-концепція» являє собою 

внутрішню сутність, внутрішнє наповнення індивіда, яке тяжіє до 

культурних цінностей, що існують в сучасному йому суспільстві, вона 

регулює його поведінку, створюючи досить стійкі схеми, в рамках яких 

індивід зазвичай реагує на зовнішні обставини та проводить свою діяльність 

[111]. 

Роджерс окремо підкреслював важливість позитивного ставлення зі 

сторони дорослих до дитини, а особливо зі сторони значущих для неї рідних 

при формуванні повноцінної та позитивної «Я-концепції».  

Так як позитивне ставлення до себе сильно залежить від ставлення до 

особистості інших людей, то може виникнути розрив між потребою у 

позитивному ставленні до себе та досвідом реальної взаємодії. Тож розвиток 

«Я-концепції» супроводжується збільшенням потреби позитивного ставлення 

зі сторони навколишніх людей [123].  

Розвиток «Я-концепції» – це не накопичення досвіду і навчання 

культурним та соціальним кодам, а систематична соціалізація, 

самоактуалізація та самоусвідомлення особистості. 

К. Роджерс виділяв три модальності, які існують в структурі «Я-

концепції» – це «реальне Я», «соціальне Я» та «ідеальне Я». «Реальне Я» – 

сприймання та оцінка особистістю своїх особливостей, здібностей, 

актуального соціального положення тощо; «ідеальне Я», в свою чергу, являє 

собою установки людини про те, якою вона прагне стати і якою хоче бути; а 

«соціальне Я» – це те, як особистість сприймає уявлення навколишніх про 

себе.  
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І якщо між «реальним» та «ідеальним Я» існують сильні відмінності, то 

ця різниця може призводити до депресії, тривожності, низької самооцінки – 

тобто, може призвести до спотворення сприймання реальності, що 

спричинить різноманітні психологічні труднощі [111]. Розбіжність між 

реальним досвідом та «реальним Я» може спричинити психологічну 

дезадаптацію внаслідок спроб захистити образ «Я» від такого досвіду – тобто 

внаслідок викривлення сприймання реальності чи її неправильної 

інтерпретації. Тому К. Роджерс вважав, що психотерапевтичний вплив має 

позитивний вплив на «Я-концепцію»: «ідеальне Я» наближається до 

реальності і «реальне Я» краще співвідноситься з навколишнім світом [122]. 

В житті кожній людині доводиться адаптуватися до вимог соціальної групи 

чи суспільства в цілому, згладжувати «гострі кути» певних своїх рис, які 

погано вписуються – людина певним чином «прикидається» такою, якою її 

хочуть бачити. Це може призводити до значних розбіжностей між «реальним 

Я» та тією частиною «Я-концепції», яка в конкретній ситуації стає джерелом 

тривоги. Тож якщо особистість дійсно відчує, що її приймають справжньою, 

такою, якою вона є, «незамаскованою», то це стане поштовхом для неї бути 

більш відкритою, відвертою з іншими. Можна зробити висновок про те, що 

лише узгодженість між «реальним Я» особистості та її емоціями, думками 

робить її врівноваженою, гармонічною. 

Життєві цілі особистості, образ того, ким вона бачить себе в 

майбутньому, ким прагне стати – це все являє собою «ідеальне Я», 

ідеалізований, внутрішньо опрацьований образ культурних уявлень та норм 

поведінки, який здійснює регуляцію поведінки, наштовхує на вибір тих чи 

інших вчинків. 

Підбиваючи підсумки, треба зазначити, що соціалізація відіграє 

провідну роль в утворенні не тільки «реального Я», а й системи цінностей та 

ідеалів особистості – її «ідеального Я» – те, ким ми себе вважаємо, 

визначається нашим життєвим досвідом в суспільстві і нашим ставленням 

(та/або включенням) до різних соціальних ролей, моделей поведінки тощо. 
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1.3. Дослідження етнокультурних і мікросоціальних  

особливостей процесу соціалізації 

 В. В. Москаленко у ґрунтовній монографії розкриває зв’язок між 

процесом соціалізації та розвитком етнічної самосвідомості підлітків [89]. 

І. В. Данилюк, досліджуючи акультурацію як макрорівень соціалізації 

доходить висновку, що акультурація не розпочинається процесом, який 

переходить у конкретно-оформлений результат: акультурація продовжується 

до тих пір, поки домінуюча етнокультурна спільнота не починає бути 

«рідною» [38]. Мається на увазі, що критерієм завершення акультурації (в 

цілому, не як процесу) є прийняття чужорідного середовища. Проте 

прийняття також може мати певний контекст, який регулюється обраною 

стратегією акультурації, що, у свою чергу, була визначена тим, як проходив 

процес акультурації, залежний від певних компонентів. Іншими словами, під 

прийняттям розуміється адаптація як кінцевий варіант акультурації, який 

характеризується тим способом взаємодії індивіда із домінуючим 

культурним середовищем, що є доцільним саме для цього індивіда. Тобто, 

поведінка, ставлення, атитюди, відносини та стиль взаємодії регулюються 

обраною стратегією акультурації. Повертаючись до процесу психологічної 

акультурації, варто зазначити, що до його основних компонентів відносять 

спілкування, характерні психологічні характеристики, часові характеристики 

(тривалість перебування) та мету взаємодії, яка може називатися видом 

взаємодії (примусова, довільна, робоча тощо). Таким чином, виділені 

найбільш суттєві компоненти процесу психологічної акультурації, яка 

стосується лише одного індивіда при розгляді його/її поза межами групи. 

Проте, за наявності референтних груп (точніше, «груп включеності») 

психологічна акультурація може мати різні результати, особливо в контексті 

стратегій акультурації. 
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Н. Б. Булгаковою і Т. І. Довгодько [14] було проведено дослідження 

психологічних особливостей іноземних студентів в системі традиційної 

освіти – коли вони проходять підготовку перед ВНЗ та акультурацію в 

Україні. Педагоги вважають, що в’єтнамські студенти неконтактні, замкнені, 

орієнтовані працювати наодинці. Абстрактне мислення добре розвинене, 

швидко сприймають і засвоюють нову інформацію. Більшість – інтроверти. 

Реалісти у життєвих питаннях, спокійні. У в’єтнамців високий рівень 

самодисципліни. Запеклі дискусії й галасливі розмови сприймаються ними 

негативно. Більшість з них є поступливими й залежними. Свідомі, уважні до 

оточуючих, високоморальні. Не люблять говорити «ні», навіть коли відповідь 

повинна бути негативною. Через внутрішню сором’язливість намагаються не 

дивитися в очі співрозмовнику у процесі спілкування. Крім цього, у 

традиціях в’єтнамців є особливість відводити свій погляд від очей тих, кого 

вони поважають, або тих, хто займає більш високий ранг у суспільстві. 

В’єтнамські студенти потребують до себе уваги викладачів, дуже обережні й 

розсудливі у своїх вчинках, самостійні. У поведінці проявляють 

прямолінійність і наївність. Упевнені у своїх знаннях. Радикалізм 

проявляється у наявності інтелектуальних інтересів, спокійно ставляться до 

змін. Не потребують особливих схвалень і підтримки з боку групи. Добре 

контролюють свої емоції й поведінку, зацікавлені у власній репутації, точно 

виконують соціальні вимоги, приймають соціальні норми. Цілеспрямовані, 

доводять справу до кінця. Деякі жести, що сприймаються нами як звичайні, 

при спілкуванні із в’єтнамцями можуть їх образити або бути неприємними 

для них. Наприклад, вкрай неввічливим вважається махати рукою в’єтнамцю 

або намагатися підізвати його до себе пальцем. У разі необхідності тихо 

звернути увагу, або покликати до себе. Уважним слід бути викладачам із 

дотиками. Так, дотик до голови розцінюється в’єтнамцем як особистісна 

загроза, а можливо й загроза для всієї його сім’ї. В’єтнамці є забобонними 

людьми, вони вірять, що голова – це місце перебування духа. Також не слід 

торкатися плеча, бо це, як вважають в’єтнамці, місце знаходження духа–
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покровителя. А його не слід турбувати. У разі якщо ви доторкнулися до 

плеча в’єтнамця, одразу слід доторкнутися й до другого його плеча, аби «не 

відлякати успіх». Знаючи такі особливості в’єтнамців, викладач не опиниться 

у незручному становищі при спілкуванні із ними.  

Але єдиним методом, який застосовували автори даного дослідження, 

був метод спостереження, що є недостатнім для наукових висновків. 

Д. В. Піонтковська [103] в межах свого дисертанційного дослідження 

вивчала особливості соціалізації української молоді та становлення їхньої 

національної ідентичності. Вона звертає увагу на те, що основними 

соціальними чинниками розвитку національної ідентичності студентської 

молоді є професійна освіта, яку вони здобувають у вищому навчальному 

закладі; знання ознак своєї та інших націй, що одержані ними самостійно та у 

взаємодіях із представниками своєї та інших націй; взаємодії зі значущими 

представниками своєї нації; взаємодії з представниками інших націй; 

психологічними чинниками – позитивне ставлення студентів до 

представників своєї нації; толерантне ставлення студентів до представників 

інших націй. Провідною умовою формування національної ідентичності 

студентської молоді є інтенсифікація соціальних і психологічних чинників та 

активізація психологічного механізму її розвитку. 

Не було знайдено психологічних досліджень етнокультурних 

особливостей інформальної освіти чи інформальної соціалізації.  

На мікросоціальному рівні на розвиток особистості насамперед впливає 

такий інститут соціалізації як батьківська родина, яка також відповідає 

екологічному мікро-рівню за теорією У. Бронфенбреннера. В сучасній 

психологічній науці існує велика кількість досліджень, присвячених впливу 

батьківської родини на соціалізацію дитини. Сучасні українські психологи, 

зокрема Г. В. Бурменська [12], та Т. М. Яблонська [135, 136] досліджують 

особливості батьківсько-дитячих стосунків, звертаючи увагу на те, як 

прихильність та стиль виховання батьків впливає на психоемоційний 

розвиток дитини та її самосвідомість. К. Кальницька визначає сім’ю як 
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чинник становлення та розвитку особистості, як контекст соціалізації дитини: 

дитячо-батьківські взаємини безпосередньо пов’язані з системою сімейного 

виховання і виступають одним з головних чинників формування особистості 

[43, 51]. Л. Боришевський звертає увагу на те, що постійна критика дитини 

перетворюється в самосвідомості в тенденцію до самозвинувачення [8]. 

Для розуміння важливості впливу сімейного виховання на розвиток 

ідентичності дитини доречно згадати твердження В. О. Сухомлинського, 

який підкреслював, що «виховання – це не певний спеціальний, штучно 

організований «захід», це насамперед спосіб життя». М. Кушнерчук 

підкреслював вплив виховання у тому числі на соціально-економічну 

свідомість, опановування фінансової грамотності та вміння реалізовувати 

себе в своїй професійній та економічній діяльності [72]. 

Саме тому нас зацікавило те, яким чином стиль батьківського 

виховання та досвід батьків впливає на вибір ними освітнього середовища 

для своєї дитини. Зазвичай виокремлюються чотири основні стилі виховання, 

які різняться за рівнем виховання і любові, контролю за поведінкою дітей та 

їхнім вибором: авторитетний, авторитарний, ліберальний, невключений 

[123]. Емоційне ставлення батьків до дитини є основою, яка закладає 

підґрунтя її подальшого особистісного розвитку. В континуумі емоційних 

ставлень батьків до дитини виокремлюються варіанти від безумовно 

позитивного до відверто негативного полюсу. Так, досліджуючи батьківське 

ставлення до дітей молодшого шкільного віку, Ю. Ф. Акименко дійшов 

висновку, що більш ніж у половини батьків існує проблема прийняття 

дитини такою, якою вона є, що вказує на порушення емоційного компоненту 

ставлення [6]. Поряд з батьківським ставленням важливою для 

характеристики сфери дитячо-батьківських взаємин є батьківська позиція, 

яка відображає більшою мірою когнітивний аспект, зокрема уявлення батьків 

про дитину, погляди на виховання тощо. Особливим є батьківське ставлення 

до дітей з особливими потребами. Ці діти зараз активно залучаються до 

інклюзії як в системі формальної, так і інформальної освіти. У своєму 
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дослідженні К. Л. Мілютіна та О. Івашова доходять висновку, що емоційне 

несприймання дитини з особливими потребами батьками не є причиною 

виникнення виховних проблем [80]. Батьки І групи, що виховують здорових 

дітей також мають виховні проблеми, в тому числі емоційне несприймання 

дитини. Також не виявлено залежності між станом дитини та рівнем 

тривожності батьків. Рівень тривожності та виховні проблеми батьків 

скоріше залежать від особистісних особливостей, ніж від здоров'я дитини. 

Ряд українських учених (О. Варениця, Н. Гевчук, А. Ковальчук, Г. 

Католик), проводячи дослідження виховних проблем в сім’ях трудових 

мігрантів, виявив проблему прояву дезадаптаційної поведінки у дітей, які, 

залишаючись без батьків під наглядом близьких родичів, відчувають брак 

емоційного тепла, недостатню увагу до своїх справ з боку дорослих, а також 

отримують надмірну свободу та безконтрольність. Серед основних проблем, 

з якими вони стикаються, виділені серйозні труднощі психоемоційного 

характеру, схильність до депресивних станів та девіантної поведінки [18, 37, 

54, 58]. Порушення емоційного контакту з батьками, відсутність емоційного 

прийняття та емпатичного розуміння важко травмує психіку дитини. Більше 

того, значимість емоційної сторони дитячо-батьківських відносин не 

зменшується з віком дитини. Особливості сімейних відносин є джерелом 

психогеній в тому числі у підлітків [15]. 

Від особливості сімейної структури (її збалансованості та 

функціональності) залежить, наскільки ефективно виконає підліток основні 

завдання свого віку: досягне автономії і незалежності від батьків і сформує 

свою ідентичність.  

Батьки в дисфункціональних сім’ях схильні до гіпопротекції у 

вихованні підлітка і, разом з тим, до потурання йому, некритичного 

задоволення його вимог. Вони виявляють нездатність до встановлення для 

дитини будь-яких рамок, заборон. Матері не здатні пред’являти до дитини 

вимоги щодо виконання обов’язків. У функціональних сім’ях батьки, 

навпаки, користуються у підлітка авторитетом, використовують свою владу 
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для управління і корекції поведінки дитини (особливо це стосується синів) 

[115]. 

Український психолог М. Боришевський зазначає, що «виховання 

дитини – це важка, найбільш працемістка сфера людської діяльності, успіх 

якої зумовлюється безліччю чинників різноманітного походження» [8]. 

Найважливішими з них вчений вважає такі: визначені взаємини в сім'ї, 

відповідний стиль спільної життєдіяльності всіх її членів, взаємини між 

самими батьками; стосунки між батьками і представниками найстаршого 

покоління – дідусем і бабусею; ставлення дорослих безпосередньо до дитини. 

Отже, збалансованість і функціональність сімейної системи визначають 

особливості дитячо-батьківських відносин, які в свою чергу впливають на 

рівень задоволеності життям та успішність виконання завдань свого віку. 

 

 

1.4. Теоретична модель вивчення особливостей інформальної 

соціалізації підлітків 

Соціалізація вважається провідним процесом і механізмом становлення 

особистості як соціальної істоти. Саме через неї відбувається засвоєння 

індивідом соціальних цінностей, норм, правил та моделей поведінки і 

взаємодії. Мабуть, не існує жодної розвиненої психологічної теорії, де не 

було б запропоновано власне тлумачення поняття соціалізації, кожне з яких 

висвітлює певний аспект цього процесу. Проте всі згодні з тим, що у процесі 

соціалізації відбувається психосоціальний розвиток індивіда, який 

«надбудовується» над його вродженими та біологічними властивостями. 

Поняття соціалізації було введено у соціальну психологію в середині 

XX ст. [89] та на сьогодні у світовій практиці (як запропоновано Ю. М. 

Швалбом [132]) найчастіше використовуються три психологічні теорії 

соціалізації. Перша – це теорія соціальної адаптації, яка склалася у рамках 

поведінкового підходу [132]. У її основі лежить уявлення, що кожен індивід 
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приходить у світ, у якому вже існують усталені соціальні структури і 

відносини, представлені у діяльності різноманітних груп. 

Друга загальна теорія – це теорія соціальних ролей, яка склалась у 

рамках психодінамічного підходу [83]. Соціальне життя представлено у цій 

теорії системою рольових відносин, де набір ролей задано у базовій міфології 

і транслюється від покоління до покоління через колективне несвідоме (за 

термінологією К.-Г. Юнга). Соціальна роль представляє собою єдність певної 

функції у системі соціальної взаємодії і поведінкового патерну, тобто 

цілісної моделі поведінки.  

Третя загальна теорія – це теорія діяльності, яка склалась у рамках 

культурно-історичного підходу [8]. Соціальне життя представлено як система 

діяльностей і відносин, що регулюються культурними нормами. Суттєво 

важливо, що самі діяльності і відносини є понад-індивідуальними 

утвореннями, а люди включаються у них на ті функціональні місця, які задані 

їх процесом і структурою. Становлення (розвиток) індивіда описується як 

послідовне оволодіння все більш складними формами діяльності і відносин. 

У нашому дослідженні ми спиралися, насамперед на діяльнісний підхід 

до поняття соціалізації, але доповнений концепцією У. Бронфенбреннера 

[167], який в межах теорії екологічних систем виокремлює чотири ієрархічні 

підсистеми: макросистему, мікросистему, екосистему та хроносистему, які 

зумовлюють особливості процесу та результату соціалізації. Тобто, У. 

Бронфенбреннер стверджував, що розвиток людини обумовлено взаємодією 

чотирьох основних чинників: його особистісних особливостей, екологічного 

оточення, діяльністю, в яку він залучений, і часом, який накладає свій 

відбиток на подальший хід становлення суб'єкта. 

У своїх розробках він поєднував теорії свого наставника К. Левіна 

(зокрема, теорію поля) та радянських колег-психологів, з якими він мав 

плідну співпрацю, зокрема, ідеї Л. С. Виготського (в першу чергу, його тези 

про соціальне походження вищих психічних функцій і роль соціальної 

ситуації розвитку в їх становленні) [21]. Бронфенбреннер визначив 
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екологічний підхід як «наукове вивчення прогрессивного взаємного 

пристосування протягом усього життя активної людської істоти, що 

розвивається та властивостей безпосереднього оточення, в якому живе 

людина і яке постійно змінюється... цей процес підпорядкований впливу 

взаємин у рамках даного оточення, а також з боку більш широкого контексту, 

в який це оточення включено» [163]. 

Слід звернути увагу на те, що суб'єкт, відповідно до наведеного 

визначення, розуміється як людина, що активно формує власний розвиток. 

Між суб'єктом і соціальним середовищем існують відносини оборотності – 

оточення впливає на суб'єкт і саме змінюється в ході взаємодії з ним. Соціум 

представлений не як нерухома, обмежена даність, а як складна динамічна 

система. Екологічний підхід показує, що без урахування впливу соціальних 

факторів не можна адекватно зрозуміти становлення людини [21]. 

Він позначив різні аспекти або рівні середовища, які впливають на 

розвиток дітей, поділивши їх на мікросистему, мезосистему, екзосистему та 

макросистему. Мікросистема – це невелике, безпосередньо навколишнє 

середовище, в якому живе та знаходиться дитина (тут і далі [163]). Дитячі 

мікросистеми включають будь-які стосунки чи організації, з якими діти 

взаємодіють, такі як їх найближча родина чи вихователі, дім, школа, дитячий 

садок, гуртки, тренінгові класи, інші місця постійного перебування. Те, як ці 

особи, групи чи організації взаємодіють з дитиною, має прямий та 

безпосередній вплив на її розвиток; чим більш ці стосунки та місця є 

сприятливими та заохочуючими для навчання та розвитку, чим більш вони є 

приймаючими та безпечними, тим краще та повноцінніше дитина зможе 

рости. Крім того, ці стосунки є взаємовпливаючими. Те, як дитина сприймає 

чи реагує на цих людей у мікросистемі, впливає на те, як вони ставляться до 

неї у відповідь і, звісно ж, навпаки. У кожної дитини є особливі генетичні та 

біологічні особливості, характер, темперамент, які також впливають на 

стосунки у мікросистемах. 
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Наступний рівень, який описує Бронфенбреннер, є рівень мезосистеми, 

на якому різні частини дитячої мікросистеми поєднуються у позитивному чи 

негативному впливі на дитину. Наприклад, якщо родина бере активну роль у 

дитячому шкільному житті, як-от відвідування батьківських зборів, виступів 

у спортивних заходах, виставах, конкурсах творчої майстерності, 

обговорення того, що відбувається поза межами дому та допомога дитині у 

цих ситуціях – все це забезпечує всебічний розвиток, активну соціалізацію 

зовні та за межами родини. На противагу, якщо на цьому рівні виникають 

проблеми, наприклад, в ситуації, коли кожен з батьків має протилежний 

погляд на виховання в цілому або на окрему ситуацію та при зустрічі з 

дитиною діє усупереч з іншим членом родини, то в дитини внаслідок 

суперечливих уроків та ставлень послаблюється відчуття стабільності, 

впевненості в оточенні, вона розгублюється у побутових та комунікативних 

ситуаціях та втрачає моральні та психологічні опору та орієнтири, що, звісно 

ж, буде перешкоджати розвитку в багатьох сферах. 

Рівень екзосистеми включає інших людей та місця, з якими сама 

дитина може не взаємодіяти часто або взагалі, але вони мають великий вплив 

на неї через вплив на її мезо- та мікросистеми. Прикладом екзосистеми 

можуть бути робочі місця батьків, родичі та друзі сім'ї, сусідство тощо. 

Наприклад, якщо батько дитини звільняється з роботи, це може негативно 

вплинути на його психологічний стан та, як наслідок, стосунки з дитиною, не 

кажучи вже про економічний стан родини, що має наслідки для всіх її членів 

[163]. І навпаки, якщо той самий батько отримує заохочення та підвищення 

на роботі, це може мати позитивний вплив на дитину, оскільки батьки 

зможуть краще задовольняти фізичні потреби дитини, дати їй кращі умови 

освіти та розвитку, стан економічного благополуччя сприяє здоровій 

психологічній атмосфері у родині [164]. 

Останній рівень за Бронфенбреннером – це макросистема, яка є 

одночасто найбільшим і найвіддаленішим набором людей і речей для дитини, 

та все ще має на неї великий вплив. Макросистема включає такі речі, як 
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відносні свободи і права, які надає держава, культурні цінності та звичаї, 

економіка країни, кліматичні умови, соціальні розмежування тощо. Ці 

фактори також можуть мати як негативний, так і позитивний вплив [168]. 

У пізніх доробках своєї теорії У. Бронфенбреннер додав ще один рівень 

– хроносистему, яка містить як внутрішні, такі зовнішні елементи часу, 

історичний контекст та реалії епохи, у яких живе дитина та її сім’я [170]. 

Зовні цей рівень влючає вплив світової політики, трендів, науково-технічного 

прогресу, освітніх та культурних тенденцій. Внутрішній вплив цього рівня є 

більш складним та глибоким, поєднуючим усі інші рівні в одне ціле. Це – 

спрямування особистості у майбутнє, яким зумовлені її сьогоднішні дії та 

вчинки, взаємодія з оточенням, яке також має своє часове спрямування. Цей 

вплив гарно пояснить формула та теоретичне обгрунтування У. 

Бронфенбреннера, в якому він доосмислював і допрацьовував теорію свого 

наставника К. Левіна. Так, якщо К. Левін виходив з формули B = f (PE) 

(поведінка є функція від особистості та оточення) [75], то У. Бронфенбреннер 

використовував цю формулу трохи інакше: D = f (PE) – розвиток є функція 

від особистості та оточення. Тут, на відміну від формулювання К. Левіна, в 

прихованому вигляді з'являється параметр часу, оскільки особистісні 

характеристики суб'єкта на даний момент часу будуть безпосередньо 

обумовлені специфікою його характеристик і оточення протягом усього його 

життя до даного моменту. В цьому сенсі, під літерою D ховається не стільки 

процес розвитку, скільки його результат. Тому, наприклад, визначення 

особистісних або розумових особливостей людини без урахування того 

середовища, в якому вони були сформовані і застосовувалися, з позиції 

екологічної психології, неможливо [21]. 

Саме поняття «екологія» визначалося Бронфенбреннером як 

відповідність між людиною та її оточенням. Для того, щоб розвиватися, а не 

лише виживати, пристосування між індивідом та його оточенням має 

розвиватися в напрямку зближення [169]. Тобто, «екологія за 

Бронфенбреннером» тісно пов’язана з поняттям та процесом соціалізації 
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індивіда. Вплив оточення вчений вважав настільки визначальним, що навіть 

вроджені характеристики індивіда називав вторинними відносно цього 

впливу. У статті від 1994 р. «Про співвідношення природи та виховання» 

Бронфенбреннер та Сечі зазначають, що генетичний матеріал не є готовими 

ознаками, а взаємодіє з досвідом навколишнього середовища при визначенні 

результатів розвитку [165]. Згідно з ними людський розвиток передбачає 

взаємодію біологічної та психологічної людини з її оточенням, і реалізація 

людського потенціалу потребує втручання механізму, який з'єднує внутрішнє 

і зовнішнє у двосторонній процес, який відбувається досить регулярно 

протягом тривалих періодів часу. Вчений виокремив такі стійкі форми 

взаємодії в окреме поняття, яке назвав «проксимальні процеси» [167]. 

Бронфенбреннер і Сечі (1994) зауважували, що проксимальні процеси (а) – це 

механізми, за допомогою яких потенціали розвитку реалізуються і (b) чинять 

більш сильний вплив на результати розвитку, ніж контекстуальні фактори 

[165]. 

Бронфенбреннер та Еванс стверджують, що форма, сила, зміст та 

напрямок проксимальних процесів, що впливають на розвиток, систематично 

змінюються як спільна функція: біопсихологічних характеристик людини, що 

розвивається; навколишнього середовища, як безпосереднього, так і більш 

віддаленого, в якому відбуваються процеси; результатів розвитку, що 

виникає в процесі [162]. Бронфенбреннер окреслив властивості 

проксимальних процесів так: (а) індивід повинен займатися діяльністю, (б) 

щоб бути ефективним, діяльність повинна проходити досить регулярно 

протягом тривалого періоду і ускладнюватися з часом та (в) проксимальні 

процеси не обмежуються міжособистісними взаємодіями; вони також можуть 

включати взаємодію з предметами та символами [162]. Очевидним з дискусії 

Бронфенбреннера є те, що проксимальні процеси можуть набувати різної 

форми – людей, предметів чи видів діяльності – і ставати все більш 

складними з часом, що можливо за умови стійкості та неперервності зв'язку. 

Прикладом таких тривалих моделей проксимальних процесів можуть бути 
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такі взаємодії як: дружина і чоловік, двоє друзів, керівник та підлеглий, брат і 

сестра, студент і навчальний заклад, людина та її домашній улюбленець, 

людина та Інтернет і т.д. 

Тобто, утворюється певна діада. Причому зв’язок у діаді в залежності 

від тривалості її існування та рівнів розвитку учасників може бути кількох 

типів. Перший вид діади пов'язаний зі спостереженням, коли один з суб'єктів 

приділяє пильну увагу діям чи просто існуванню іншого. При цьому якщо 

другий суб'єкт, в свою чергу, зверне увагу чи вступить у взаємодію з першим, 

то діадна взаємодія перейде на наступний рівень – рівень (або тип) спільної 

дії. Така назва не означає, що суб'єкти виконують одну дію. Йдеться про 

виконання дій, що носять доповнюючий характер: наприклад, мама читає 

дитині розповідь, а та перегортає сторінки, відповідає на її запитання, задає 

своє запитання і т.д. [21]. Наступний, глибший рівень діади продовжує 

існувати навіть тоді, коли суб'єкти не знаходяться безпосередньо поруч. На 

цьому рівні діадна взаємодія здійснюється як би подумки: людина може 

фізично не знаходитися поряд, але про неї турбуються, зважають на її 

погляди, вона має вплив на вчинки і судження суб’єкта і т.д.  

У своїх пізніх роботах, визначаючи характер, дію та ефекти 

проксимальних процесів на розвиток, Бронфенбреннер "переосмислив" 

мікросистему. За його словами, проксимальні процеси діють всередині 

мікросистем і передбачають взаємодію з трьома складовими найближчого 

оточення: особами, предметами та символами. Люди також були названі 

"значущими іншими", використовуючи термінологію М. Мід [161]. Далі, 

намагаючись визначити, чому результати розвитку різняться між окремими 

особами, Бронфенбреннер та його колеги [162, 165] остаточно дійшли до 

чотирьохфакторної моделі екологічних систем «процесс – людина – контекст 

– час" (PPCT), а проксимальні процеси назвали "двигунами розвитку'' 

особистості [162, c. 118]. 

Сучасні дослідники теорії Бронфенбреннера, зокрема американські 

вчені Дж. Ашіябі та К. О’Ніл [139] довели у своїх дослідженнях вливу 
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сімейного та батьківського стресу, сусідського оточення та фінансового 

становища родини на дитину, що контекст також відіграє значущу роль. 

Більше того, впливає на власне проксимальні процеси. Тому, не зважаючи на 

більший вплив та безпосередній контакт із суб’єктом проксимальних 

процесів (мікросистеми), контекстуальний вплив (макро-, екзо- та мезо- 

рівні) варто також враховувати у дослідженнях.  

Перехід від однієї екологічної ніші до іншої, з точки зору У. 

Бронфенбреннера, пов'язаний зі зміною ролі – поведінки, яку очікує соціум в 

зв'язку з тією чи іншою роллю. Спочатку дитина взаємодіє лише з матір'ю і 

перебуває вдома; потім вона йде в дитячий садок, у школу, вступає до 

вищого навчального закладу і т.д. При цьому подібні зміни пов'язані і з 

біологічним розвитком, і з екологічними обставинами. Наприклад, 

народження брата змінює микросистему; початок навчання у школі 

перетворює екзосистему в мезосистему; переїзд в іншу країну змінює 

макросистему [163]. Ролі, які нові обставини накладають на індивіда, 

відіграють значний вплив у формуванні особистості людини, створюючи 

патерни взаємодії та стереотипи поведінки, згодом навіть риси характеру. 

Знаючи формуючий вплив ролей, ми можемо створювати штучні умови 

рольового розвитку, з метою сприятливого впливу на формування 

особистості або корекції існуючих деструктивних та неефективних патернів, 

життєвих позицій індивіда. Найбільший вплив на зміну позиції суб'єкта 

здійснює діяльність, в яку він включений безпосередньо або яку він 

спостерігає. Діяльність носить молярний характер, оскільки має значення і 

спрямована на досягнення мети (тобто має намір, з точки зору К. Левіна). 

Тобто, пропонуючи студентам певну діяльність в навчальних умовах ми 

можемо показувати, пропонувати або стимулювати приклади нових 

ефективніх патернів, які згодом стануть у нагоді в ситуаціях спілкування 

[21]. Яскравими та хрестоматійними прикладами впливу ролі та формуючої 

діяльності на поведінку людини є загальновідомі експерименти Ф. Зімбардо 

та  зі студентами Стенфордського університету та М. Шеріфа з двома 
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групами підлітків у літньому таборі. В першому з експериментів студенти 

грали роль ув’язнених та наглядачів в’язниці і досить швидко нові ролі 

повністю захопили вже достаньо сформовані особистості та призвели до 

нових патернів взаємодії, які були майже протилежними відносно звичних 

ролей та поведінки цих студентів. В експерименті Шеріфа дослідник за 

допомогою різних видів ігрової та кооперативної діяльності в літньому 

таборі створював полярно протилежні стосунки між двома групами підлітків. 

Так, йому вдалося посіяти гостру конкуренцію та ворожнечу між групами, 

поступово довівши її до кооперації, дружби та навіть більшого рівня 

згуртованості, ніж був на початку. Саме прийняттям своєї ролі і дією в її 

рамках у відповідності з певними соціальними та культурними стереотипами, 

а не особистісними особливостями суб'єктів, пояснюється поведінка 

випробовуваних, зауважував Ф. Зімбардо [195]. В реальному житті, на його 

думку, все відбувається так само. Доповнюючи його думку, Шеріф 

стверджував, що прийняття соціальної ролі і залучення в діяльність, що 

передбачає змагання чи кооперацію, викликає посилення взаємостосунків, 

що відповідають очікуванням від цієї ролі [243]. Таким чином, викладач 

інформальної освіти, саме за рахунок характеру освітнього процесу в таких 

закладах (неформального, вільного від канонічних вузьких рамок та 

поведінкових норм традиційних освітніх закладів) може ігровими та 

тренінговими методами давати змогу дітям брати на себе нові, не звичні ролі, 

які можуть допомагати у складнощах реальних життєвих ситуацій. Підхід У. 

Бронфенбреннера передбачає врахування не тільки об'єктивного оточення 

дитини, але звертає значну увагу на те, як воно сприймається самою 

дитиною. І корекція розвитку має мати на увазі: 1) зміну травмуючих 

компонентів оточення (мікросистеми), 2) зміну самого оточення, 3) зміну 

мезосистеми і 4) бачення дитиною того оточення, в якому вона знаходиться. 

Якщо дитина страждає від несприятливих відносин з батьками, то 

інформальне освітнє середовище може стати сприятливим та підримуючим 

соціалізаційним грунтом. Зміна самих травмуючих стосунків та оточення для 
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дітей не завжди можлива, проте педагоги інформального закладу можуть 

бути особливо уважними до них, забезпечуючи емоційну підтримку та 

розвиток; можна також допомогти дитині прийняти її оточення і не шукати в 

собі причин складних стосунків з батьками [21]. Таким чином, через 

екзосистему ми можемо впливати на мікросистему. 

Новітні американські дослідження підверджують цю ідею. Так, B. 

McDaniel та колеги (2012) дослідили взаємодію проксимальних процесів на 

мікро- та мезорівнях та виявили, що ведення блогів (проксимальні процеси 

мезорівня) серед американських жінок в декретній відпустці позитивно 

вплинуло на сімейні стосунки (взаємодії на мікрорівні), що, в свою чергу, 

позитивно вплинуло на материнське самопочуття. Таким чином, сприятливі 

ефекти мезосистеми ефективно взаємодіють з мікросистемою [220]. 

Обговорюючи різні точки зору на дитячий розвиток, У. 

Бронфенбреннер відзначав, що при побудові досліджень часто порушується 

принцип екологічної валідності, тобто, далеко не завжди враховується 

своєрідність соціального оточення дітей, як вони його сприймають та його 

неочевидний вплив на ситуацію розвитку. При побудові нашого дослідження 

ми вирішили враховувати ці фактори та дотриматися екологічної валідності 

згідно теорії вченого. Вимога екологічних досліджень, на думку вченого, 

полягала в тому, щоби включити в аналіз щонайменше дві різні екологічні 

системи для розуміння конкретного результату розвитку [167]. Саме тому, 

наше дослідження та практичне напрацювання охоплює кілька екологічних 

рівнів середовища дитини, таких як: власне діти у середовищі інформальної 

освіти, їх стосунки з батьками та вплив батьків на характер та процес освіти, 

відношення батьків до інформальної освіти, етнокультурні особливості та 

настанови щодо отримання інформальної освіти, орієнтація інформальної 

соціалізації на майбутнє, а також, як результат та перспектива дослідження – 

методичний тренінговий вплив на викладачів, учнів та їх батьків за 

допомогою інформального освітнього процесу. 
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Сам У. Бронфенбреннер ніколи не стверджував, що всі чотири рівні 

екологічних систем обов’язково повинні бути включені в кожне дослідження, 

але підкреслив, що дослідження, що включають модель PPCT, повинні 

зосереджуватися на проксимальних процесах, показуючи вплив на них як 

характеристик особистості, що розвивається, так і контексту, в якому вони 

відбуваються [180]. Як зазначали Бронфенбреннер та Еванс, біоекологічна 

модель як теорія не вивчає те, як саме розвиваються люди, а спрямована на 

покращення нашого розуміння умов та процесів, що впливають на цей 

розвиток. Цей науковий інтерес став одним з визначних також і в нашій 

роботі.  

В дослідженні ми віднесли до макросистеми соціально-економічний 

розвиток суспільства, його культурні особливості та цінності. Для вивчення 

цього рівня нами було обрано etic підхід (І. Данилюк), притаманний 

порівняльно-культурній психології. Порівняльно-культурна психологія 

досліджує схожість і відмінність психологічних змінних у декількох 

культурах і етнічних спільнотах, причому для інтерпретації результатів 

застосовується універсалістський etic підхід, який допомагає пояснити 

загальнолюдські явища та цінності. Вимірювання етнопсихологічних 

параметрів відбувається за допомогою спостереження, опитувань, інтерв'ю, 

тестів тощо. Основні особливості etic підходу у науці, яка вивчає будь-які 

компоненти культури: досліджуються дві або декілька культур з метою 

пояснення міжкультурних відмінностей або міжкультурної схожості; 

дослідник намагається дистанціюватися від культури (займати позицію 

зовнішнього спостерігача); структура дослідження, гіпотези конструюються 

дослідником заздалегідь; ситуація, яка вивчається, зазвичай аналізується в 

термінах концептуальної системи дослідника. Ми використовували крос-

культурний підхід – порівняння особливостей психічної діяльності 

українських та в’єтнамських підлітків, що живуть в один і той самий час. 

Було створено теоретичну модель дослідження, відображену на рисунку 1.1. 
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Рис. 1.1 Теоретична модель особливостей інформальної соціалізації 

підлітків 

До мікросистеми, згідно підходу У. Брофенбреннера, ми віднесли впливи 

батьківської родини, зокрема ставлення батьків до дітей та їхні очікування 

від інформальної освіти. Цей рівень аналізу є необхідним, бо дитина, 

зазвичай, не відвідує гуртки, курси та секції самостійно, батьки обирають та 
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фінансують варіанти освіти. У нас існувало очевидне припущення, що 

батьківське ставлення може впливати як на вибір форм освіти (традиційна, 

дистанційна, інформальна тощо), так і на психосоціальний розвиток дитини. 

Екзосистема – це безпосереднє оточення дитини в системі інформальної 

освіти: які саме варіанти цієї освіти наявні у країні, місці проживання 

дитини, чи наявні кваліфіковані викладачі, які саме засоби навчання та 

виховання застосовують педагоги.  

Хроносистема – це спрямованість та специфіка орієнтації у часі, вплив реалій 

часу на вибір освітніх напрямів та форм, характер освітнього процесу. 

Особливістю саме інформальної соціалізації є її спрямованість у майбутнє 

дитини. Якщо традиційна шкільна освіта спрямована (в значній мірі) на 

засвоєння історичного досвіду людства, то інформальна соціалізація (гуртки, 

секції, курси онлайн) спрямовані на отримання знань та навичок, які стануть 

у пригоді для майбутнього дитини. Обрані нами для дослідження курси 

іноземної мови, зокрема англійської, були спрямовані на отримання вільних 

навичок спілкування і сприймались як корисні, популярні та актуальні для 

подальшої кар’єри та професійного розвитку підлітків. 

В результаті процесу соціалізації відбувається психосоціальний розвиток 

підлітків. На основі аналізу попередніх наукових досліджень, ми виокремили 

наступні складові психосоціального розвитку дитини в ході інформальної 

соціалізації: емоційний розвиток (емоційний інтелект та рівень тривожності 

дитини), індивідуальний стиль (специфіка розвитку психологічного захисту 

особистості), самооцінка дитини та її усвідомлення свого статусу в колективі 

однолітків. Мотиваційною складовою є ставлення дитини до інформальної 

освіти. Запропонована модель дозволить всебічно дослідити особливості 

інформальної соціалізації особистості підлітка. 
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Висновки до розділу І 

1. Інформальна соціалізація – це суб’єктна активність особистості, 

самостійний вибір власного шляху саморозвитку та способів 

відпочинку. Чинники можна класифікувати як: зовнішні (наявність 

часу, ресурси соціалізації), внутрішні (мотивація, особливості 

особистості, само проектування), ситуативні (життєва криза, вікова 

криза). Інститутом даного типу соціалізації є інформальна освіта. 

Інформальна освіта трактується як своєрідна індивідуальна пізнавальна 

діяльність, що супроводжує повсякденне життя, реалізується за 

рахунок власної активності індивідів в оточуючому культурно-

освітньому середовищі; спілкування, читання, відвідування установ 

культури, навчання на курсах, в секціях тощо.  

2. Розвиток особистості підлітків відбувається під впливом різних 

інститутів соціалізації. Психосоціальний розвиток дитини є, 

насамперед, розвитком її емоційної сфери – емоційного інтелекту, 

навичок та індивідуального стилю подолання стресових ситуацій. У 

підлітковому віці відбувається становлення Я-концепції, самооцінки, 

рефлексії дитиною свого статусу в групах однолітків. Інформальна 

соціалізація сприяє саморозвитку та становленню мотиваційної сфери 

особистості підлітків. 

3. Інформальна соціалізація може розгортатися на макрорівні та 

мікрорівні – залежати як від етнокультурних особливостей, норм, 

цінностей та настанов щодо інформальної освіти, так і сімейного 

ставлення до дитини та її освітніх перспектив. 

4. Теоретична модель дослідження етнокультурних особливостей 

інформальної соціалізації побудована згідно підходу У. 

Брофенбреннера і передбачає крос-культурне дослідження українських 

та в’єтнамських підлітків, які навчаються на курсах англійської мови, а 
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також вивчення психосоціального розвитку підлітків в різних умовах 

освітньої соціалізації. 

Результати дослідження відображено у наступних публікаціях: 
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РОЗДІЛ ІI 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЛЬНОЇ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ 

2.1 . Методи та методики емпіричного дослідження 

етнокультурних особливостей інформальної соціалізації 

підлітків 

Виходячи з розробленої теоретичної моделі, було здійснено емпіричне 

дослідження особливостей інформальної соціалізації.  

Дослідна робота виконувалася на базі закладів середньої освіти м. Києва та 

Черкас: Черкаського колегіуму «Берегиня» №23 та Києвського ліцею ім. 

Молчанова № 38, закладу інформальної освіти м. Черкаси «Smart-studio», а 

також в’єтнамських закладів інформальної освіти – центрів вивчення 

англійської мови «Super Youth English School» у м. Хошимін та м. Б’єнхоа 

(провінція Донг Най). 

Емпіричне дослідження було проведено протягом 2017 – 2020 років. 

Дослідження було побудовано у чотири етапи: 

-  Перший етап – дослідження впливу макросистеми на інформальну 

соціалізацію, порівняння особливостей розвитку особистості підлітків в 

умовах інформальної освіти в Україні та В’єтнамі. Було задіяно 218 дітей, з 

яких 123 – українці, 108 – в’єтнамці. 

-  Другий етап було присвячено специфіці мікросистеми: батьківсько-

дитячих стосунків підлітків, які перебувають в різних умовах освітнього 

середовища. Було задіяно 143 батьків (16 чоловіків та 127 жінок). 

-   Метою третього етапу було виявлення особливостей психосоціального 

розвитку підлітків, під впливом екзосистеми різних освітніх систем: 

традиційного навчання, дистанційного навчання та поєднання традиційного 

та інформального навчання. В цьому етапі брало участь 203 підлітки. 
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-  На четвертому етапі було запропоновано впровадження програми 

психологічного супроводу школярів в Україні та В’єтнамі в ході вивчення 

англійської мови в умовах інформальної освіти, у якій брали участь 68 дітей з 

В’єтнаму – 36 з них були в основній групі, де впроваджувалися нові методи 

організації навчального процесу, 32 складали контрольну групу, в якій 

навчалися за традиційними методами. Українських школярів було задіяно 70 

– з яких 40 (чотири групи по 10 осіб) навчалося із застосуванням 

запропонованих нами методів, 30 – традиційним чином. Також у третьому 

етапі брали участь 11 викладачів англійської мови, які навчалися нових, 

особистісно-спрямованих технологій організації навчального процесу. 

З метою емпіричного дослідження особливостей, що нас цікавлять, було 

підібрано декілька методик. Для дослідження батьківсько-дитячих стосунків 

було обрано методику PARI (Е. С. Шефер і Р. К. Белл; адаптація Т. В. 

Нещерет), та опитувальник «Поведінка батьків і ставлення підлітків до них» 

(ПОР, Е. Шафер), а також авторська анкета, в якій були запитання, які 

стосуються власного досвіду батьків щодо освіти. Для дослідження 

емоційної сфери особистості підлітків було застосовано «Самооцінку 

тривожності» за Спілбергом-Ханіним, тест «Шкільна тривожність» Філіпса, 

тест «Емоційного інтелекту» Д. В. Люсіна, опитувальник «LSI» («Life Style 

Index» Плутчика-Келлермана-Конте) для діагностики життєвого стилю та 

механізмів психологічного захисту. Вивчення самооцінки та самосвідомості 

проводилося за допомогою тесту «Дерево» (Pip Wilson), методики 

«Діагностика рівня суб'єктивного контролю» (Дж. Ротера, в адаптації Є. 

Бажина, С. Голинкіної, А. Еткінда (РСК). Вивчення ставлення підлітків до 

інформальної освіти проводилося за допомогою проективного малюнку: «Я 

та моє навчання». 

Обрані нами методики мали англомовний варіант, який ми й застосовували у 

тестуванні школярів з В’єтнаму, бо їхній рівень знання англійської мови 

дозволяв зрозуміти запропоновані запитання. Частина методик не 

потребувала перекладу (проективний малюнок та методика «Дерево»). Тест 
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Голанда, «Діагностика суб’єктивного контролю», «Life Style Index» 

Плутчика-Келлермана-Конте, «Самооцінка тривожності», «Емоційний 

інтелект» мали україномовні адаптації.  

Всі респонденти брали участь у дослідженні добровільно, охоче за згодою 

батьків та навчальних закладів. 

Розподіл за статтю та віком був відносно рівномірним у групах підлітків, 

група вчителів складалася з 9 жінок та 2 чоловіків. Вік українських 

респондентів коливався від 12 до 16 років, в’єтнамських – від 11 до 16 років. 

Середній вік українців був 13,4 років, в’єтнамців – 12,9. Всі діти не 

страждали жодними вадами розвитку, навчалися за загальноосвітню 

програмою. Деякі підлітки, які навчалися дистанційно, були художньо 

обдарованими. 

 

2.2. Порівняльний аналіз психосоціального розвитку підлітків 

в умовах інформальної освіти в Україні та В’єтнамі 

 

Метою дослідження було виявлення особливостей макро- та 

мікросоціального рівня інформальної соціалізації у двох країнах з різним 

менталітетом – Україні та В’єтнамі. Завданням було провести емпіричне 

дослідження психосоціального розвитку підлітків, які вивчали іноземну мову 

на курсах. Це дало можливість розробити й апробувати оптимальну програму 

взаємодії з батьками та підлітками в системі інформальної освіти. 

Дослідження було проведено у три етапи: опитування батьків, чиї діти 

залучені та не залучені до інформальної освіти, опитування школярів 

підліткового віку, які перебувають в системі традиційної та інформальної 

освіти, розробка принципів надання освітніх послуг викладання англійскьої 

мови в Україні та В’єтнамі і перевірка успішності цього підходу. Було 

проведено опитування 215 батьків (143 в Україні та 72 у В’єтнамі), чиї діти 

перебувають у шкільному віці. Всі з опитаних батьків були мешканцями 

великих міст України: Київ, Харків, Львів, Дніпро, де наявний широкий вибір 
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варіантів неформальної освіти, та мешканцями м. Б’єнхоа, провінція Донг 

Най, В’єтнам. Всього в цих батьків було 346 дітей, які були залучені до 

різних варіантів освіти. Було використано методику PARI (Е. С. Шефер і Р. 

К. Белл; адаптація Т. В. Нещерет), «Самооцінку тривожності» за Спілбергом 

– Ханіним та авторську анкету. Також було досліджено дітей, які навчалися у 

загальноосвітніх школах, в умовах дистанційного навчання та поєднували 

загальноосвітню школу з інформальним навчанням на курсах англійської 

мови в Україні та В’єтнамі. Було залучено 218 дітей, з яких 150 – українці, 68 

– в’єтнамці. Дослідження проводилося за допомогою методики Філіпса, яка 

вивчає шкільну тривожність, та методики «Дерево». На третьому етапі було 

проведено формуючий експеримент, у якому брали участь 68 дітей з 

В’єтнаму – 36 з них були в основній групі, де впроваджувалися нові методи 

організації навчального процесу, 32 складали контрольну групу, які 

навчалися за традиційними методами. Всі діти та батьки дали усвідомлену 

згоду на проведення психологічного дослідження. В третьому етапі брали 

участь 3 викладачів, які впроваджували нові принципи викладання. 

При дослідженні батьків за методикою Спілберга – Ханіна було виявлено 

відхилення від кривої нормального розподілу, крива розподілу особистісної 

тривожності мала «двогорбий» характер. Перша мода дорівнювала 30,68 б. 

що відповідає низькому рівню тривожності, у другій групі мода дорівнювала 

36,29 б., що відповідає високому рівню тривожності. За рахунок явної 

«поляризації» показників у двох групах українських батьків дітей з 

інформальною освітою вони були поділені на дві різні підгрупи в залежності 

від рівня тривожності. 

Методика PARI дає можливість виявити типи батьківсько-дитячих стосунків. 

За рахунок явної «поляризації» показників у двох групах з інформальною 

освітою вони були поділені на різні підгрупи.  

За кластерним аналізом досліджуваних батьків було поділено на 5 груп. До 

першого кластеру відносяться батьки, чиї діти не залучені до системи 

інформальної освіти. Вони мають низький рівень тривожності, не прагнуть 
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до надмірної опіки та захисту дитини, до цього кластеру відносилося 22% 

українських батьків та 64% в’єтнамських. Батьки дітей, які відвідують один – 

два гуртка або секції, мають середній рівень особистісної тривожності, 

низький рівень ситуативної тривожності. Це 28% українських батьків, та 36% 

в’єтнамських. До іншого кластеру належать батьки, чиї діти відвідують три 

та більше гуртків та секцій, вони тривожні, часто втручаються до 

внутрішнього світу дитини, прагнуть раннього розвитку, та вважають за 

потрібне долати опір дитини. Це численна група в Україні – 41%, та відсутня 

у В’єтнамі. Батьки дітей, які перебувають лише в системі інформальної 

освіти поділяються на дві досить різні групи. До одної належать переважно 

батьки здорових дітей, які свідомо обрали домашнє навчання. Вони 

тривожні, орієнтовані на надмірну опіку та ізоляцію дітей. Присутнє також 

спрямування на надмірне втручання у світ дитини та прагнення до її 

прискореного розвитку (6%). Інша група батьків – це батьки дітей з 

особливими потребами, які змушені вдаватись до інформальної освіти через 

недоліки інклюзивної освіти. Вони менш тривожні, не прагнуть до 

гіперопіки, але хочуть прискорити розвиток своєї дитини та достатньо 

контролювати її (3%). Останні два кластери було досліджено лише в Україні. 

При дослідженні дітей на рівень та типи шкільної тривожності за методикою 

Філіпса було виявлено достовірні розбіжності за критерієм Мана – Уїтні (на 

рівні 0,05) між загальним рівнем тривожності підлітків, які навчаються лише 

в умовах традиційної освіти, тоді як загальний рівень тривожності в умовах 

інформальної освіти не мав достовірних розбіжностей і становив 12,06 в 

Україні, та 14,36 у В’єтнамських школярів. Також достовірні розбіжності (на 

рівні 0,01) було виявлено в показниках соціального стресу, який був 

достовірно вищим у в’єтнамських школярів – на рівні 8,71, також в них був 

достовірно вищий страх перевірки знань – 4,21. Такий показник як 

«Фрустрована потреба у досягненні успіху», навпаки, був достовірно нижчим 

у в’єтнамських школярів і становив 1,24 бали. Страх не відповідати 

очікуванням оточуючих, низька фізіологічна опірність стресу не мали 
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достовірних розбіжностей в залежності від країни проживання. «Проблеми і 

страхи у відносинах з вчителями» були більшими в українських школярів, 

але ці розбіжності не досягали достовірного рівня.  

На етапі попереднього пілотажного дослідження, у ньому брали участь 

підлітки українці (30 осіб), які мають досвід як формальної шкільної освіти 

так і дистанційної освіти та курсів англійської мови та в’єтнамські школярі 

(34 особи), які навчаються в системі загальноосвітніх шкіл та інформальної 

освіти – курсів англійської мови. Це дало можливість оцінити їхню 

самооцінку в різних умовах соціалізації. З цією метою було застосовано дві 

методики: Методику «Дерево» (Pip Wilson) та проективний автопортрет «Я 

та моє навчання». При аналізі результатів за  методикою «Дерево» вибір 

позицій інтерпретувався за такими критеріями: 

▪ № 1, 3, 6, 7 характеризує установку на подолання перешкод; 

▪ № 2, 19, 18, 11, 12, 16 – комунікабельність, дружня підтримка; 

▪ № 4 – стійкість позиції (бажання домагатися успіху без подолання 

перешкод); 

▪ № 5 – втомлюваність, загальна слабкість, невеликий запас сил, 

астенічність; 

▪ №9 – мотивація на розваги; 

▪ № 13, 21 – замкнутість, тривожність, відчуженість; 

▪ № 8 – відсторонення від навчального процесу, відхід у себе: 

▪ № 10, 15 – комфортний стан, нормальна адаптація; 

▪ № 14 – кризовий стан, «падіння у прірву»; 

▪ № 20 – часто вибирають, як перспективу, діти із завищеною 

самооцінкою і установкою на лідерство; 

▪ № 17 – позиція споживача, «сів на шию і ноги звісив». 

Респонденти маркували різними кольорами свій стан у різних умовах освіти. 

Результати відображені у таблиці 2.1. Було виявлено розбіжності у розподілі 
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самооцінки підлітків як між типами організації освітнього процесу, так і в 

залежності від культурних розбіжностей [61].  

Таблиця 2.1 

Результати вибору досліджуваних за методикою «Дерево» 

 Українські підлітки В’єтнамські підлітки 

Позиці

ї 

Дистанційн

е навчання 

Інформальн

е навчання 

Традиційн

е 

навчання 

Інформальн

е навчання 

Традиційн

е 

навчання 

1,3,6,7 2 7 1 2 1 

2, 19, 

18, 11, 

12, 16 

3 6 2 

10 9 

4 8 0 0 3 0 

5 0 0 11 0 2 

8 5 2 9 0 1 

9 3 0 1 4 3 

10, 15 2 8 0 8 8 

11 0 2 0 2 0 

12 0 0 2 0 2 

13, 21 4 0 0 0 0 

14 0 0 1 0 0 

17 0 0 1 0 0 

19 3 0 1 0 0 

20 0 5 1 9 7 

 

Розрахувати достовірність розбіжностей за допомогою дисперсійного аналізу 

не вдалося внаслідок відсутності частини позицій у розподілі результатів. 

Але було помітно, що традиційне навчання, в українських школярів, 

викликало почуття втоми, уникання навчальної діяльності, інформальне 
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навчання асоціювалося з подоланням труднощів, успіхом, дружньою 

підтримкою. Дистанційна освіта також, в цілому, викликала позитивні емоції 

в досліджуваних – вони демонстрували хорошу адаптацію, бажання 

домагатися успіху без подолання перешкод, але відсутність дружньої 

підтримки дещо їх засмучувала. Цікавим виявилася повна відсутність 

мотивації до лідерства та перемоги в умовах дистанційної освіти, що, 

ймовірно, пов’язано з відсутністю дитячого колективу та можливості до 

змагання з однолітками. Автопортрети підлітків підтверджували результати, 

які були отримані за допомогою попередньої методики. Результати наведено 

на рисунку 2.1. 

 

Рис. 2.1 «Я на уроці в школі». Дівчинка 15 років 

 

На рисунку зображено як себе, так і інших учнів. Помітно, що з шести дітей у 

класі лише один проявляє зацікавленість у навчанні, тоді як інші спілкуються 

між собою, демонструють перевтому та нудьгують. Таке ставлення у даному 

випадку зумовлене ще й специфікою особистості дитини: вона – художньо 
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обдарована, а на малюнку зображено урок математики, яка зовсім не 

приваблює дівчину. Та ж сама дівчина зобразила себе в умовах дистанційної 

освіти – рисунок 2.2. 

 

Рис. 2.2 «Я навчаюсь дистанційно». Дівчинка 15 років 

Наша досліджувана була переведена на дистанційне навчання тому, що вона 

переїхала з батьками за кордон. Вона охоче погодилась на дистанційну 

форму навчання та її успішність значно збільшилися внаслідок такої форми 

організації навчального процесу. При заповненні методики «Дерево» вона 

займає п’яту позицію у загальноосвітній школі та восьму – у дистанційній. 

Інтроверсія та відчуженість від спілкування збільшується на рисунку 2.2. 

Ізоляція дитини підкреслена межами стін, підвіконня, вікна, які 

відокремлюють дівочу фігуру від навколишнього світу. При цьому цей 

внутрішній простір сприймається як безпечний та насичений джерелами 

інформації: ноутбук, книжки на відкритих полицях, зошити. Світ 

максимально комфортний та дружній для дитини – м’які подушки, пухнасті 
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килимки, кухлик чаю або кави. Подібні зображення були притаманні й іншим 

українським дітям, які мали досвід як загальноосвітньої школи, так і добре 

організованого дистанційного навчання. 

Окремого аналізу заслуговує процес адаптації та розвиток самоставлення в 

умовах інформальної соціалізації (курсів англійської мови). Підлітки, 

здебільшого, сприймають курси як місце досягнень, подолання складнощів та 

досягнення лідерських позицій. На малюнках переважали зображення 

власної фігури анфас, у повний зріст. Дитина стоїть твердо на ногах біля 

дошки або парти та розповідає, пише, показує англійські слова та речення. 

На відміну від українських, в’єтнамські школярі не мали досвіду 

дистанційної освіти, вони відвідували загальноосвітню школу та курси 

іноземної мови. Діти були добре адаптовані до умов традиційної освіти, 

орієнтовані переважно на лідерство, досягнення та дружні стосунки з 

однолітками. Це можна пояснити як тим, що ця культура більш 

колективістична, так і тим, що в умовах В’єтнаму успішне навчання є 

сходинкою до кар’єрного зростання та підвищення свого соціального 

статусу. Інформальна освіта сприймається більшою мірою як місце для 

розваг, дружнього спілкування з наставниками та однолітками [61]. 

Українські школярі відчували середній рівень тривоги під час інформального 

навчання, в них також відмічалися середні показники тривожності пов’язаної 

зі спілкуванням із вчителями та однолітками. Можна припустити, що система 

оцінювання та змагання, яка притаманна організації курсів англійської мови 

в Україні, викликає деяке психоемоційне напруження в учнів. Вони певною 

мірою асоціюють ці заняття зі шкільними, але демонструють значно більшу 

зацікавленість та позитивне ставлення до навчання.  

При цьому рівень соціального стресу, страх перевірки знань та страх 

проявляти себе був достатньо великим у в’єтнамських школярів. Це можна 

пояснити фактом незвичності для дітей самої ситуації інформальної освіти. 

Викладачі належали до іншої раси, мова побудована за іншими принципами, 

саме приміщення, в якому організовані курси іноземної мови не схоже на те, 
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в якому зазвичай відбувається навчання. Така тривожність перешкоджає 

успішному навчанню на початкових етапах і може ускладнити взаємодію між 

організаторами освітніх послуг, батьками та дітьми. 

Тому для учнів в Україні було б оптимальним зменшення форм контролю за 

успішністю навчання, організація перевірок в довільній та ігровій формі, 

заходи спрямовані на підвищення зацікавленості у навчанні. У в’єтнамських 

школярів організація групової роботи, сумісних проектів та більш 

неформальне спілкування з педагогами, інформування їх про культуру 

Британії та США сприятиме зниженню тривожності школярів та підвищенню 

успішності навчання. 

Перспективи подальших досліджень – розробка оптимальної стратегії 

психологічного супроводу дітей та підлітків різних культур в умовах 

інформальної освіти.  

У дослідженні брали участь 25 українських та 18 в’єтнамських школярів (це 

їхня загальна чисельність на даній освітній програмі). Діти були у віці від 9 

до 14 років. Нами було використано наступні методики – «Самооцінка за 

Дембо-Рубінштейн», тест Куна – Макпартленда «Хто Я?» та проективний 

малюнок «Я на курсах англійської мови». Заняття на курсах в Україні 

відбувалися у малих групах, по 4-8 осіб, у В’єтнамі – так само. Крім вивчення 

англійської мови на курсах, всі школярі відвідували загальноосвітні школи у 

своїх містах. При проведенні дослідження були помітні розбіжності у 

ставлення до завдань в дітей – українці охоче малювали, та менш охоче 

заповнювали тест Куна-Макпартленда, тоді як в’єтнамські школярі малювали 

лише за умови винагороди їх цукерками за виконану роботу, і позитивно 

ставились до письмового завдання.  

Середня кількість висловлювань у тесті Куна – Макпартленда в українських 

школярів становила 9,5, у в’єтнамських – 11,3. В усіх досліджуваних 

переважали об’єктивні оцінки: «учень», «син», «хлопчик» тощо. В 

українських школярів у 33% від загальної кількості висловлювань були 

характеристики, пов’язані з інформальною освітою та хобі: «футболіст», 
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«відео блогер», «майстер Майнкрафту». У в’єтнамських школярів ці 

характеристики зустрічались лише у 18% випадків, тоді як оцінки пов’язані з 

соціальними ролями у сім’ї та школі становили 68% всіх висловлювань. Це 

може свідчити про більшу значущість інститутів інформальної соціалізації 

для українських школярів у порівнянні з в’єтнамськими. 

Особливості самооцінки школярів за методикою Дембо-Рубінштейн 

відображено у таблиці 2.5 

Таблиця 2.2 

Показники самооцінки молодших школярів (середні значення) 

 Краса Розум Вміння 

малювати 

Вміння 

розмовляти 

англійською 

Доброта Щастя 

Українці 5,61+\-

0,22 

5,3+\-

0,34 

6,9+\-0,12 7,8+\-0,18 6,4+\-

0,26 

5,7+\-

0,12 

В’єтнамці 6,2+\-

0,13 

6,8+\-

0,26 

4,3+\-0,16 5,1+\-0,11 7,5+\-

0,21 

8,6+\-

0,15 

 

Виявлено достовірні розбіжності за критерієм Мана-Уїтні (на рівні 0,05) за 

шкалами компетенцій («Вміння малювати» та «Вміння розмовляти 

англійською») та за шкалою «Рівень щастя». Показники індивідуальних 

характеристик, таких як «Краса», «Розум», «Доброта» не мають достовірних 

відмінностей. Ймовірно, що більша особистісна залученість українських 

дітей до інформальної освіти та суб’єктивна значущість навичок, отриманих 

під час навчання у гуртках позитивно впливає на оцінку дітьми своїх 

навичок. Незважаючи на те, що українські діти позитивно оцінюють свої 

вміння, вони в цілому нижче оцінюють свої індивідуальні характеристики та 

рівень щастя. Можна висунути припущення, що це є наслідком особливостей 

сімейного виховання в Україні – батьки вважають за потрібне хвалити дітей 

за їхні успіхи у навчанні, а не за особистісні якості. Тому успішність дітей у 

досягненнях в ході інформальної освіти є важливою не лише для дітей та 
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викладачів, а й для батьків. Вони підтримують дітей саме в цих видах 

діяльності, що може суттєво впливати на формування їхньої самооцінки. 

Проективний малюнок «Я на курсах англійської мови» надав додаткову 

інформацію щодо само сприйняття дитиною факту свого навчання. 

Українські діти у 14 випадках з 25 зображували лише себе та дошку або 

підручник. Ще у 7 випадках було зображено себе та вчителя, у 4 – себе та 

однолітків в процесі занять у підгрупі. Всі зображення були на тлі інтер’єру 

того приміщення, де відбувалися заняття. В якості прикладу можна навести 

типовий малюнок хлопчика 10 років. Малюнок було виконано у 

комп’ютерному редакторі (рис. 2.3) 

 

Рис. 2.3 «Я на курсах з англійської мови» Лук’ян, 10 років 

Зображення яскраве, фігура дитини зображена майже на весь аркуш, вона 

виконана у сучасному стилі малювання аніме персонажів. Хлопчик впевнено 

стоїть біля дошки та показує напис англійською мовою. За іншими 

показниками в нього спостерігається адекватна, диференційована 
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самооцінка, з характеристик за методикою Куна-Макпартленда переважають 

об’єктивні, пов’язані з інформальною соціалізацією. 

Малюнки дітей з в’єтнамської групи були виконані на різних аркушах 

паперу.  

З них лише 4 роботи, на яких було зображено школу, де відбуваються заняття 

з англійської мови зсередини – під час уроку або підготовки до концерту. Всі 

інші рисунки (незалежно від навичок малювання) зображували приміщення 

зовні або дітей, які йдуть до школи. Не було жодного малюнку, на якому 

дитина була зображена на самоті. Це можна пояснити великим впливом 

колективістської культури країни на дітей та впливом житлових умов, 

пов’язаних з високим рівнем щільності населення. Наведемо декілька 

прикладів на рисунках 2.4 та 2.5. 

Рис. 2.4 «Я на курсах з англійської мови» Маріанна, 11 років 
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Малюнок багатьма рисами схожий на попередній – його виконано у тому 

самому аніме стилі. Фігура дитини достатньо велика, зображена у русі. 

Дівчинка йде до школи, на якій є великий напис англійською мовою. В 

одному з вікон зображено вчителя з дітьми під час занять. Ймовірно, що 

курси виконують не стільки функцію вдосконалення мовної компетенції, а й 

сприймаються як місце для спілкування з однолітками, інформальної 

соціалізації. Самооцінка в дівчинки висока, диференційована, у тесті Куна – 

Макпартленда зустрічаються позитивні суб’єктивні характеристики.  

На наступному малюнку ці особливості сприйняття проявляються ще більш 

яскраво. 

 

Рис. 2.5 «Я на курсах англійської мови» Джонні, 12 років 
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Автор малюнку розташував себе біля вхідних дверей будинку, у якому 

проходять заняття. Поруч з ним зображено таку ж малу за розміром фігуру 

дівчинки, яка займається з ним в одній групі. На другому поверсі будинку 

зображено дві фігури вчителів, більших за розміром та яскраво 

розфарбованих. Так, як і на попередньому малюнку, автор приділяє багато 

уваги деталям оточуючого середовища – зображено дорогу, дерева, газон. 

Тому можна припустити, що відсутність зображення процесу навчання 

пов’язана не з відсутністю графічних навичок, а із сприйманням навчання 

саме як перебування у даному приміщенні та спілкуванні з оточуючими. 

Самооцінка Джонні диференційована, дещо занижена, у тесті Куна-

Макпартленда переважають об’єктивні характеристики, пов’язані із 

соціальними ролями в родині, школі та на курсах. Ще більш яскраво ця 

особливість була проявлена на малюнку його однолітка Логана. На ньому 

зображено у перспективі будинок, у якому розташовано курси, але взагалі 

немає зображення людей. Логан надав пояснення до свого малюнку, що він – 

всередині будинку, тому його й не видно.  

Існує декілька зображень, на яких відображено процес інформального 

навчання на курсах. Типовим можна вважати малюнок Кессі 9 років (рис. 2.6) 

 

Рис. 2.6 «Я на курсах англійської мови». Кессі, 9 років 
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На малюнку присутні зображення самої дівчинки, вчительки та її подруги. 

Фігури зображено невеликими у порівнянні з оточенням, вони не мають 

дотику до поверхні землі. Діти та вчителька зображені в одному стилі, вони 

спілкуються англійською мовою та почуваються дещо скуто. Самооцінка 

дівчинки диференційована, дещо занижена. 

Інформальна освіта є значущим інститутом соціалізації дитини. При 

проведенні дослідження виявлено, що самооцінка дітей, які залучені до 

інформальної освіти адекватна, диференційована. У «Я-концепції» 

переважають об’єктивні характеристики, при проведенні проективного 

малюнкового тесту відмічається позитивне ставлення як до себе, так і до 

інформальної освіти. Було виявлено розбіжності в залежності від культури 

досліджуваних. У в’єтнамських школярів відмічається тенденція до 

сприймання курсів як місця для спілкування, низька самооцінка своїх 

компетенцій та вища оцінка себе як особистості. Українські школярі 

більшою мірою орієнтовані на досягнення у вивченні іноземної мови та 

мають дещо занижену оцінку своїх особистісних якостей [59]. 

В ході подальших досліджень слід було провести не лише якісний, а й 

кількісний аналіз отриманих даних. 

Для цього було використано увесь масив досліджуваних підлітків (бо діти 

молодшого віку не могли заповнити всі потрібні методики). 

 

Результати статистичного аналізу розбіжностей в розвитку особистісної 

зрілості українських та в’єтнамських підлітків, які перебувають у системі 

інформальної освіти. 

За допомогою таблиць спряженості ми порівняли самооцінку українських та 

в’єтнамських підлітків в ході інформального навчання англійської мови за 

методикою «Самооцінка «Дерево»», що відображено у таблиці 2.3. 

Дисперсійний аналіз не виявив достовірних розбіжностей між 

досліджуваними групами. На рівні тенденцій можна простежити, що 

українські підлітки сприймають курси іноземної мови переважно як місце 
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комфорту, розваг та дружньої підтримки, на відміну від в’єтнамських, для 

яких провідною мотивацією є лідерство. 

Таблиця 2.3 

Стани підлітків під час інформального навчання 

Діти Наста-

нова на 

подола-

ння 

перешко

д 

Дружня 

підтрим

-ка 

Мотиваці

я роз-ваг 

Відсторо

-неність 

Ком

-

фор

т 

Кризо

-вий 

стан 

Лідер

-ство 

Українці 14 23 14 12 33 11 16 

В’єтнамц

і 

9 21 10 14 17 9 28 

 

Можна помітити, що в цілому інформальна освіта викликає в наших 

респондентів позитивні враження (на відміну від традиційної). 

Переважна частина респондентів, які перебувають в умовах інформальної 

освіти, мають адекватну, сформовану самооцінку. Деякі діти (12 з 

українських респондентів, та 14 в’єтнамських) мали занижену самооцінку, 

але більша частина дітей мають завищену самооцінку – 33 українських 

досліджуватих та 16 в’єтнамців. Можна дійти висновку, що інформальна 

освіта, незалежно від культурних чинників, сприяє адекватній самооцінці 

підлітків.  

Наступною ознакою успішного психосоціального розвитку є рівень 

суб’єктивного контролю. 

Ми перевірили статистичну різницю між вибірками українських та 

в’єтнамських дітей. Для цього використаємо критерій порівняння середніх Т-

Стьюдента за тестом рівень суб’єктивного контролю (УСК). 

Гіпотеза:  p > 0.05 – немає відмінностей 

         p ≤ 0.05 – є відмінності 
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Є статистично значущі відмінності у таких показниках: інтернальність 

невдачі (Sig. (2-tailed)=0,009), інтернальність міжособистісних стосунків (Sig. 

(2-tailed)=0,002). 

Подивимось, як саме розподілились середні бали за кожною шкалою та 

табл.2.4.  

Таблиця 2.4 

Інтернальність суб’єктивного контролю підлітків під час інформального 

навчання 

Показники Україна В’єтнам 

Інтернальність 

невдачі 

5,37+\-0,154 4,34+\-0,163 

Інтернальність 

міжособистісних 

стосунків 

6,32+\-0,128 5,34+\-0,172 

 

Кроскультурні відмінності у розвитку емоційної сфери особистості 

підлітків.  

Ми перевірили статистичну різницю між вибірками українських та 

в’єтнамських дітей. Для цього використаємо критерій порівняння середніх Т-

Стьюдента за тестом Опитувальник емоційного інтелекту Д. В. Люсіна 

(Додаток Б). 

Гіпотеза:  p > 0.05 – немає відмінностей 

         p ≤ 0.05 – є відмінності 

Є статистично значущі відмінності у таких показниках: міжособистісний 

емоційний інтелект (Sig. (2-tailed)=0,000), внутрішньоособистісний 

емоційний інтелект (Sig. (2-tailed)=0,026), розуміння емоцій (Sig. (2-

tailed)=0,000), управління емоціями (Sig. (2-tailed)=0,005), загальний рівень 

емоційного інтелекту (Sig. (2-tailed)=0,000). Було виявлено достовірно вищі 

показники емоційного інтелекту в українських школярів, цю різницю можна 

пояснити етнокультурними особливостями соціалізації. Для українських 
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дітей та батьків є важливим як розпізнавання емоцій, так і навички 

саморегуляції, тоді як у культурі В’єтнаму більша увага приділяється 

самоконтролю емоцій. 

Подивимось, як саме розподілились середні бали за кожною шкалою: 

Таблиця 2.5 

Показники емоційного інтелекту в двох групах 

Показники Україна В’єтнам 

Міжособистісний 

емоційний інтелект 

43,35 33,36 

Внутрішньоособистісний 

емоційний інтелект 

42,79 39,05 

Розуміння емоцій 43,6 33,82 

Управління емоціями 43,75 39,25 

Загальний рівень 

емоційного інтелекту 

86,14 72,41 

 

Ми перевірили статистичну різницю між вибірками українських та 

в’єтнамських дітей, за проявами індивідуального стилю саморегуляції у 

стресових обставинах. Було виявлено розбіжності. Для цього використаємо 

критерій порівняння середніх Т-Стьюдента за тестом «LSI» (Life Style Index 

Плутчика-Келлермана-Конте) (Додаток Б). 

Гіпотеза:  p > 0.05 – немає відмінностей 

           p ≤ 0.05 – є відмінності 

Є статистично значущі відмінності у таких показниках: подавлення (Sig. (2-

tailed)=0,002), компенсація (Sig. (2-tailed)=0,000), реактивне утворення (Sig. 

(2-tailed)=0,001), загальна напруженність захистів (Sig. (2-tailed)=0,003). Ці 

дані підтверджують особливості емоційної сфери особистості, які було 

виявлено у попередній частині дослідження. 

Подивимось, як саме розподілились середні бали за кожною шкалою, що 

відображено у таблиці 2.6: 
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Таблиця 2.6 

Показники типів психологічного захисту в двох групах (середнє 

значення) 

Показники Україна В’єтнам 

Подавлення 39,68 50,07 

Компенсація 54,56 68,57 

Реактивне утворення 49,47 63,92 

Загальна напруженність 

захистів 

51,35 56,61 

 

У в’єтнамських підлітків в процесі соціалізації формуються більш напружені 

психічні захисти, при чому з них дві є достатньо зрілими – компенсація і 

реактивне утворення. Було проведено кластерний аналіз отриманих даних з 

метою виявлення типології підлітків в Україні та у В’єтнамі. 

Виконувався ієрархічний кластерний аналіз українських підлітків. Метод 

кластеризації – Ward. Таблиця послідовності злиття кластерів наведена у 

Додатку Г. За цією таблицею можна попередньо оцінити число кластерів. Це 

число можна визначити різницею між числом об’єктів і порядковим номером 

кроку, на якому виявлено значний перепад відмінностей.  

У нашому випадку найбільші стрибки відстаней між кластерами відбулися 

між 121 та 122 кроками. 123 – 121(122) = 2(1). Тобто число кластерів може 

бути від 1 до 2.  

Для подальшого визначення числа кластерів переглянемо дендрограмму та 

бурульки (Додаток Г). За бурульками виділяється 5 кластерів. Але за 

дендрограммою ми бачимо, що можно поділити за 4 кластери між 15 та 20 

рівнем об’єднання. 

 В перший кластер увійшли 34 респонденти, в другий – 26, третій – 50, 

четвертий – 13.  

Знайдемо відмінності між кластерами за допомогою непараметричного 

критерію порівняння середнього Краскала-Уолеса (Додаток Г): 
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Гіпотеза:  p > 0.05 – немає відмінностей 

           p ≤ 0.05 – є відмінності 

Є статистично значущі відмінності у таких показниках: Міжособистісний 

емоційний інлетелект (Asymp. Sig.= 0,046), Внутрішньоособистісний 

емоційний інлетелект(Asymp. Sig.= 0,001), Розуміння емоцій(Asymp. Sig.= 

0,004), Управління емоціями(Asymp. Sig.= 0,003), Загальний рівень 

емоційного інтелекту(Asymp. Sig.= 0,009),  Позитивний інтерес(Asymp. 

Sig.= 0,000), Директивність(Asymp. Sig.= 0,000), Ворожість(Asymp. Sig.= 

0,000), Автономність(Asymp. Sig.= 0,000), Непослідовність(Asymp. Sig.= 

0,000), Заперечення(Asymp. Sig.= 0,003),Придушення(Asymp. Sig.= 0,000), 

Регресія(Asymp. Sig.= 0,000), Компенсація(Asymp. Sig.= 0,000), 

Проекція(Asymp. Sig.= 0,022), Заміщення(Asymp. Sig.= 0,000), 

Інтелектуалізація(Asymp. Sig.= 0,000), Реактивне утворення(Asymp. Sig.= 

0,000), Загальна напруженість захистів(Asymp. Sig.= 0,000), 

Реалістичний(Asymp. Sig.= 0,002), Інтелектуальний(Asymp. Sig.= 0,000), 

Соціальний(Asymp. Sig.= 0,016), Конвенційний(Asymp. Sig.= 0,001), 

Підприємницький(Asymp. Sig.= 0,000), Артистичний(Asymp. Sig.= 0,001), 

Загальна інтернальність(Asymp. Sig.= 0,000), Інтернальність 

досягнення(Asymp. Sig.= 0,000), Інтернальність невдач(Asymp. Sig.= 0,000), 

Інтернальність сімейних стосунків(Asymp. Sig.= 0,000), Інтернальність 

виробничх стосунків(Asymp. Sig.= 0,000), Інтернальність міжособистісних 

стосунків(Asymp. Sig.= 0,000), Інтернальність здоровя, хвороби (Asymp. Sig.= 

0,000). 

Серед дітей, які відвідують загальноосвітню школу та інформальні гуртки та 

секції ми виокремили чотири кластери. В перший кластер (який ми назвали 

«напружені») увійшли 34 респонденти, в другий «лідерський актив» – 26, 

третій «комунікативно спрямовані» – 50, четвертий «тривожні» – 13. Надалі 

буде проаналізовано ставлення дітей кожного типу до формальної, нетипових 

форм організації навчання та інформальної освіти. Нас цікавило, як підлітки 
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ставляться до різних типів навчання. Результати відображено на таблицях 2.7 

– 2.11. 

Таблиця 2.7 

Відповіді дітей на запитання анкети «Чи хотіли б ви перейти на 

дистанційне навчання?» 

Кластери Позиція: так Позиція: ні 

1 Напружені 9 25 

2 Лідерський актив 9 17 

3 Комунікативно 

стрямовані 

22 28 

4 Тривожні 5 8 

 

Результати мали дещо парадоксальний характер – більшість школярів з групи 

«напружені» та спрямовані на лідерство не хотіли б навчатись дистанційно. 

У групі «комунікативно спрямованих» результати не мали достовірних 

відмінностей, підлітки активно спілкувались як у школі, так і в Інтернеті, 

тому вважали, що перехід на дистанційне навчання звільнить більше часу для 

спілкування з однолітками. Слід звернути увагу, що ця частина дослідження 

була проведена у 2018 році. Тоді дистанційна форма організації освіти була 

представлена в приватних школах та школі «Екстерна» і незначна кількість 

школярів мала досвід навчання в цій формі організації навчального процесу.  

В подальшому нами було проведено дослідження школярів навесні 2020 року 

коли, завдяки карантинним заходам, більшість школярів з викладачами на 

власному досвіді зустрілися з дистанційним навчанням, але у вчителів 

загальноосвітніх шкіл не було досвіду ефективної організації дистанційного 

навчання. Ці особливості хроносистеми освітньої та інформальної 

соціалізації будуть детальніше розглянуті у розділі 2.4. 

Таблиця 2.8. відображає ставлення до інформальної освіти підлітків з різних 

кластерів. 
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Таблиця 2.8 

Ставлення до традиційної та інформальної освіти в залежності від 

кластеру (кількість висловлювань) 

Кластери Подобається 

школа 

Подобаються 

гуртки 

Не подобається 

школа 

Не 

подобаються 

гуртки 

1 Напружені 30 28 4 6 

2 Лідерський 

актив 

22 19 4 7 

3 

Комунікативно 

спрямовані 

47 44 3 6 

4 Тривожні 13 6 0 7 

 

Більшість наших респондентів позитивно ставилися як до шкільної, так і до 

інформальної освіти. Тривожні підлітки ставилися до школи значно 

лояльніше, ніж до гуртків, можливо, це пов’язано з астенічними проявами, 

перевтомою, яка не дозволяє бути успішним у новому соціальному оточенні. 

В першому кластері самостійно обирали гуртки 16 осіб, у другій – 17, серед 

комунікативно спрямованих підлітків переважає самостійний вибір в 30 осіб 

з 44, в тривожній групі самостійний вибір був лише в 4 випадках. 

Діти оцінювали свою ситуацію спілкування з однолітками позитивно, 

насамперед в комунікативно активному кластері. Вони переважно мали 

порівну друзів як у школі, так і в гуртках. 

Було виконано кластерний аналіз і щодо в’єтнамської вибірки. Метод 

кластеризації – Ward. (Додаток Г). 

У нашому випадку найбільші стрибки відстаней між кластерами відбулися 

між 106 та 107 кроками. 108 – 106(107) = 2(1). Тобто, число кластерів може 

бути від 1 до 2.  
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Для подальшого визначення числа кластерів переглянемо дендрограмму та 

бурульки. За бурульками виділяється 3 кластери. Але за дендрограммою ми 

бачимо, що можно поділити на 5 кластери між 15 та 20 рівнем об’єднання. 

Але за 5 кластерами виходить нерівномірний розподіл – в одному кластері – 

2 людини. Візьмемо 3 кластери, які можемо побачити між 20 і 25 рівнем 

об’єднання. 

В перший кластер увійшли 28 респонденти, в другий – 43, третій – 37. 

Знайдемо відмінності між кластерами за допомогою непараметричного 

критерію порівняння середнього Краскала-Уолеса (Додаток Г): 

Гіпотеза:  p > 0.05 – немає відмінностей 

       p ≤ 0.05 – є відмінності 

Є статистично значущі відмінності у таких показниках: Міжособистісний 

емоційний інлетелект(Asymp. Sig.= 0,000), Внутрішньоособистісний 

емоційний інлетелект(Asymp. Sig.= 0,000), Розуміння емоцій(Asymp. Sig.= 

0,000), Управління емоціями(Asymp. Sig.= 0,000), Загальний рівень 

емоційного інтелекту(Asymp. Sig.= 0,000), Заперечення(Asymp. Sig.= 0,012), 

Регресія(Asymp. Sig.= 0,021), Компенсація(Asymp. Sig.= 0,000), 

Проекція(Asymp. Sig.= 0,000), Заміщення(Asymp. Sig.= 0,007), 

Інтелектуалізація(Asymp. Sig.= 0,009), Реактивне утворення(Asymp. Sig.= 

0,010), Загальна напруженість захистів(Asymp. Sig.= 0,000), 

Реалістичний(Asymp. Sig.= 0,001), Конвенційний(Asymp. Sig.= 0,001), 

Артистичний(Asymp. Sig.= 0,003), Загальна інтернальність(Asymp. Sig.= 

0,000), Інтернальність досягнення(Asymp. Sig.= 0,010), Інтернальність 

невдач(Asymp. Sig.= 0,000), Інтернальність виробничх стосунків(Asymp. 

Sig.= 0,000), Інтернальність міжособистісних стосунків(Asymp. Sig.= 0,000), 

Інтернальність здоровя, хвороби (Asymp. Sig.= 0,000). 

Подивимось, як саме розподілились середні ранги емоційного інтелекту за 

кожною шкалою по кластерах у таблиці 2.9.: 
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Таблиця 2.9 

Розподіл показників емоційного інтелекту в залежності від кластерів 

в’єтнамських школярів 

Кластери / Показники «врівноважена» «лідерська» «тривожна» 

Міжособистісний 

емоційний інлетелект 

48,98 70,15 40,49 

Внутрішньоособистісний 

емоційний інлетелект 

50,39 73,07 36,03 

Розуміння емоцій 43,89 71,51 42,76 

Управління емоціями 50,36 76,19 32,43 

Загальний рівень 

емоційного інтелекту 

47,00 77,53 33,41 

 

«Врівноважена» група має середній рівень розвитку емоційного інтелекту, 

«лідерська» – максимальний, тоді як в тривожній групі був найнижчий рівень 

емоційного інтелекту, ймовірно, що саме це викликає в підлітків тривогу при 

спілкуванні в умовах інформальної освіти. Було помічено, що існують 

етнокультурні розбіжності між школярами, які перебували в системі 

інформальної освіти. Як українські, так і в’єтнамські школярі належали до 

«врівноваженої», «лідерської» та «тривожної» групи, але достатньо численна 

«комунікативно-спрямована» група українських школярів, була відсутня у 

в’єтнамських респондентів. Також було цікавим виявити зв’язок між 

типологією індивідуального стилю психологічного захисту та кластерним 

розподілом підлітків. Показники рівня психологічного захисту мали 

відмінності в залежності від кластерів, що відображено в табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Розподіл показників психологічного захисту в залежності від кластерів у 

в’єтнамських школярів (середні значення) 

Кластери / Показники «врівноважена» «лідерська» «тривожна» 
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Продовж. табл. 2.10 

Заперечення 39,48 59,98 60,66 

Регресія 41,82 55,13 63,36 

Компенсація 33,25 69,56 53,08 

Проекція 30,50 61,98 63,97 

Заміщення 40,89 64,51 53,16 

Інтелектуалізація 39,68 57,00 62,81 

Реактивне утворення 39,39 58,16 61,68 

Загальна напруженість захистів 26,46 64,00 64,68 

 

Загальна напруженість захистів була однаковою у лідерській та тривожній 

групі, але за структурою самих захистів вони розрізнялися. У підлітків, 

схильних до лідерства переважали такі захисти як компенсація та заміщення, 

ймовірно, що саме завдяки таким тенденціями підлітки під час занять з 

англійської мови прагнуть переважно до конкуренції та успіху. Тривожна 

група мала переважно захисти у вигляді регресії та проекції, ці захисти 

мають дещо інфантильне спрямування. В результаті деякої інфантильності 

підлітки відчувають напругу під час навчання в системі інформальної освіти, 

що й призводить до надмірної тривожності. Врівноважені підлітки мали 

достовірно нижчий рівень напруженості психологічних захистів, дещо 

переважала регресія та заміщення.  

На наступному етапі аналізу ми звернули увагу на рівень суб’єктивного 

контролю. Як само цей важливий показник психосоціального розвитку 

дитини пов’яано з типологічними особливостями підлітків? Результати 

відображено у таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11  

Розподіл показників суб’єктивного контролю в залежності від кластерів 

у в’єтнамських школярів. 

 «врівноважена» «лідерська» «тривожна» 
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Продовж. табл. 2.11 

Загальна інтернальність 62,64 68,77 31,76 

Інтернальність досягнення 62,16 60,12 42,18 

Інтернальність невдач 57,36 68,14 36,49 

Інтернальність виробничих 

стосунків 

53,14 68,74 38,97 

Інтернальність міжособистісних 

стосунків 

45,79 71,05 41,86 

Інтернальність здоров’я, хвороби 69,41 65,03 30,97 

 

Врівноважені підлітки мали середній рівень загальної інтернальності 

суб’єктівного контролю, вони вважали себе відповідальними за власні 

досягнення та стан власного здоров’я, але мали меншу відповідальність за 

якість міжособистісних стосунків. Наявність недостатньо зрілої системи 

психологічного захисту перешкоджає формуванню відповідальності у сфері 

міжособистісних стосунків. Група підлітків, які прагнули досягнути 

лідерства, мала достовірно вищий рівень інтернальності як такої, власна 

відповідальність особливо проявлялася у сфері міжособистісних стосунків. 

Такі особливості особистості сприяють досягненням в сфері міжособистісних 

стосунків. В тривожних підлітків переважав зовнішній локус контролю, 

особливо це стосувалося свого здоров’я та невдач. Поєднання тривожності з 

зовнішнім локусом контролю створює «замкнене коло» – тривожність не 

дозволяє взяти відповідальність за власне життя, а відсутність контролю 

збільшує невизначеність та тривожність. 
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Рис. 2.7 Етнопсихологічні особливості психосоціального розвитку 

підлітків в процесі інформальної соціалізації 

 

Таким чином, можна помітити, що як українські, так і в’єтнамські підлітки 

реагують на інформальну соціалізацію достатньо схожим чином. Але на інші 

кластери впливає етнічна приналежність учнів – у більш інтровертованій 

культурі В’єтнаму не виокремлюється «комунікативно-спрямована» група, 

вона «зливається» за своїми характеристиками з лідерською. В той же час у 

Психосоціальний 
розвиток підлітків 

в Україні

Самосвідомість:

висока самооцінка навичок, 
прагнення до лідерства,краще 
розуміння приналежності до 

інформальної соціалізації, 
більша відповідальність за 

невдачі

Емоційний розвиток

вищий рівень емоційного 
інтелекту

середній рівень тривожності 
та шкільної тривожності

Індивідуальний стиль

переважає проекція, 
інтелектуалізація, регресія

Ставлення до навчання

"Курси іноземної мови як 
можливість 

самовдосконалення"
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розвиток підлітків 
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Самосвідомість:

висока самооцінка рівня 
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підтримки, краще 
усвідомлення соціальних 

ролей

Емоційний розвиток

Рівень емоційного інтелекту 
нижчий, вищий рівень 

соціального стресу та страху 
перевірки знань

індивідуальний стиль: 
Переважає компенсація, 
подавлення, реактивне 

утворення

Ставлення до навчання

"Курси іноземної мови як 
можливість нового досвіду"
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в’єтнамських школярів найбільш чисельною є «врівноважена» група, яка 

демонструє ознаки особистісної та емоційної зрілості. Серед українських 

школярів, натомість, переважали підлітки «напруженого» типу: з ознаками 

перевтоми, низької самооцінки та інтенсивними проявами психологічного 

захисту при інтернальному локусі контролю.  

 

2.3. Вплив батьківсько-дитячих стосунків на інформальну 

соціалізацію дитини 

Метою цього етапу був аналіз результатів емпіричного дослідження впливу 

батьківського ставлення до дітей та рівня тривожності батьків на їхнє 

ставлення до неформальної освіти дитини. 

Було проведено опитування 143 батьків (16 чоловіків та 127 жінок), чиї діти 

перебувають у шкільному віці. Всі з опитаних батьків були мешканцями 

великих міст України: Київ, Харків, Львів, Дніпро, де наявний широкий вибір 

варіантів неформальної освіти. Всього в цих батьків було 258 дітей, які були 

залучені до різних варіантів освіти. Було використано методику PARI (Е.С. 

Шефер і Р.К. Белл; адаптація Т.В. Нещерет), «Самооцінку тривожності за 

Спілбергом – Ханіним) та авторську анкету в якій були запитання, які 

стосуються власного досвіду батьків щодо неформальної освіти, ставлення 

до типів неформальної освіти дітей, тих варіантів неформальної освіти, до 

якої реально залучені діти. 

При дослідженні ставлення батьків до інформальної освіти було виявлено, 

що всі вони закінчили загальноосвітню школу, з них 64% були залучені у 

дитинстві до інформальної освіти: спортивних гуртків та секцій (28%), 

мовних курсів (24%), гуртків творчого спрямування (20%); 8% респондентів 

відвідували по два гуртки одночасно. Респонденти також брали участь в 

різних варіантах інформальної освіти у дорослому віці: вони відвідували 

тренінги, мовні курси, курси особистісного зростання та спортивні секції. 

Всього до інформальної освіти було залучено 36% дорослих респондентів. 
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Серед дітей наших респондентів спостерігався наступний розподіл, який 

представлено на рис. 2.8 

 

1 – лише шкільна освіта, 2 – поєднання з інформальною освітою, 3 – приватні 

школи та гуртки, 4 – лише інформальна освіта. 

Рис. 2.8 Розподіл варіантів освіти дітей 

 

З дітей, чиї батьки брали участь в нашому дослідженні, 27 осіб здобували 

шкільну освіту дистанційно: в системі екстернату, на домашньому навчанні. 

Одинадцять дітей мали вади здоров’я та їхні батьки не хотіли навчати дітей 

як у загальноосвітній школі, так і в спеціалізованому інтернаті. Серед 

здорових дітей шестеро навчалися дистанційно тому, що інтенсивно 

займалися спортом та (на думку батьків) не мали часу відвідувати школу, а 

п’ятеро – через проблеми у спілкуванні з вчителями та однолітками.  

При дослідженні зв’язку рівня тривожності батьків із ставленням до 

інформальної освіти було виявлено, що зв’язок має нелінійний характер: в 

батьків, чиї діти навчаються лише у школі, спостерігається низький рівень 

особистісної тривожності та середній рівень ситуативної тривожності. В 

батьків, чиї діти відвідують школу і займаються у гуртках та секціях, 

виявлено середній рівень особистісної тривожності. Ситуативна тривожність 

в 63% батьків була низька та їхні діти відвідували 1-2 гуртки чи спортивні 
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секції, в 28% – вище середньої (діти відвідували 3 гуртки та додатково 

займалися з репетиторами). Серед батьків, чиї діти навчалися лише в системі 

інформальної освіти, «поляризація» відбувалася ще більш інтенсивно – в 19 

досліджуваних було помічено низький рівень особистісної тривожності та 

середній рівень ситуативної, в 8 батьків був високий рівень як особистісної 

так і ситуативної тривожності. За рахунок нерівномірної кількості 

досліджуваних, не було виявлено достовірних розбіжностей між групами. 

Було висунуто гіпотезу, що вибір інформальної освіти пов’язано не лише з 

рівнем тривожності батьків та їхнім власним досвідом, а й з системою 

стосунків, яка склалася між батьками та дітьми. Тому було застосовано 

методику PARI, яка дає можливість виявити типи батьківсько-дитячих 

стосунків. Результати відображено у таблиці 2.12. За рахунок явної 

«поляризації» показників у двох групах з інформальною освітою, вони були 

поділені на дві різні підгрупи. Було проведено аналіз розбіжностей між 

медіанами у різних груп за критерієм Крускалла-Уолліса та аналіз 

розбіжностей між двома групами за критерієм Мана-Уїтні. Двома зірочками 

позначено достовірні розбіжності на рівні 0,01, однією – 0,05. 

Таблиця 2.12  

Показники надмірної турботи батьків 

Показники 

(медіани) 

Лише 

школа 

Інформал

ьна освіта 

(більше 2 

гуртків) 

Інформаль

-на освіта 

(менше 2 

гуртків) 

Інформаль-

на освіта та 

низький 

рівень 

тривожнос-

ті батьків 

Інформаль-

на освіта та 

високий 

рівень 

тривожнос-

ті батьків 

надмірна 

турбота, 

встановлення 

залежності  

11,5* 14,6 11,3* 13,4 18,3** 
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Продовж. табл. 2.12 

створення 

безпеки, 

побоювання 

образити 

13,2 12,7* 15,2 17,9 18,8* 

виключення 

поза 

родинних 

впливів 

10,1 8,5* 11,3 12,5* 14,1** 

 

Як видно з наведених результатів, надмірна турбота батьків максимально 

проявляється у групі батьків з надмірною тривожністю, чиї діти займаються в 

умовах домашнього навчання, тоді як не тривожні батьки, за тих самих умов 

навчання, на демонструють ознак гіперопіки. Батьки, чиї діти відвідують 

лише школу, проявляють середні значення турботи про дітей, що, ймовірно, і 

сприяє тому, що вони не розшукують для них додаткових гуртків та секцій. 

На відміну від них, у групи батьків, які завантажують своїх дітей, крім 

школи, великою кількістю гуртків та секцій, спостерігається низький рівень 

прагнення до ізоляції дитини від сторонніх впливів та створення безпеки. Ці 

батьки інтенсивно залучені до своєї професійної діяльності, мають власний 

позитивний досвід перебування у системі інформальної освіти та вважають 

що дитина має бути безперервно зайнята чимось корисним і саме це 

забезпечує їй безпеку та сприяє хорошому майбутньому. Батьки, чиї діти 

відвідують 1-2 гуртки, мають середній рівень турботи, вони також мають 

власний позитивний досвід інформальної освіти, але зрідка залучені до неї 

зараз. 

У таблиці 2.13 відображено показники рівня ознак надмірного контролю 

батьків у відповідності з різними варіантами освітньої соціалізації дітей. Тут 

також було виявлено значущі розбіжності. У виборі всіх інформальних типів 
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освіти велику роль відіграє прагнення прискорити розвиток дитини. 

Надмірне втручання у світ дитини притаманно батькам, які обрали домашнє 

та екстернатне навчання та тим, хто обирає для своїх дітей велику кількість 

гуртків та секцій. 

Таблиця 2.13 

Показники надмірного контролю батьків 

Показники 

(мода) 

Лише 

школа 

Інформаль

на освіта 

(більше 2 

гуртків) 

Інформаль-

на освіта 

(менше 2 

гуртків) 

Інформаль-

на освіта та 

низький 

рівень 

тривожнос-

ті батьків 

Інформаль-

на освіта та 

високий 

рівень 

тривожнос-

ті батьків 

подолання 

опору, 

придушення 

волі 

15,2* 17,6** 12,2 11,2* 12,6 

придушення 

агресивності  

13,3 10,4 11,2 10,9 9,2 

надмірне 

втручання в 

світ дитини 

10,3 18,6** 9,3** 19,4** 19,8** 

прагнення 

прискорити 

розвиток 

дитини 

9,2* 16,7** 13,2 18,3** 16,7** 

 

В той же час батьки дітей, які навчаються в умовах екстернату та на дому або 

відвідують один – два гуртки, мають середній рівень прагнення до подолання 

опору дитини.  
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На подальшому етапі було проведено кластерний аналіз, що дало можливість 

виявити переважаючі типи батьківського ставлення в залежності від типів 

навчання дітей, які вони обрали. 

До першого кластеру відносяться батьки, чиї діти не залучені до системи 

інформальної освіти. Батьки переважно не мали досвіду такої освіти або 

ставились до неї у дитинстві негативно. Вони мають низький рівень 

тривожності, не прагнуть до надмірної опіки та захисту дитини, не вважають, 

що дитина має розвиватися швидше за інших. 

Батьки дітей, які відвідують один-два гуртки або секції, мають середній 

рівень особистісної тривожності, низький рівень ситуативної тривожності. В 

дитинстві вони займалися у гуртках та секціях, та в них залишилося 

позитивне ставлення до цих видів освіти. Вони час від часу і зараз 

навчаються в системі інформальної освіти. Ці батьки дбають про безпеку 

дитини та не мають надмірного прагнення до підвищеної опіки або контролю 

щодо своїх дітей. В ході інтерв’ювання було виявлено, що їхні діти зазвичай 

самостійно обирають придатні для них види інформальної освіти та часто 

міняють гуртки та секції, у яких займаються. 

До іншого кластеру належать батьки, чиї діти відвідують три та більше 

гуртків та секцій. Батьки також мають досвід інформальної освіти та й зараз 

регулярно навчаються на різних курсах і тренінгах. Вони тривожні, часто 

втручаються до внутрішнього світу дитини, прагнуть раннього розвитку, та 

вважають за потрібне долати опір дитини. Їхньою головною метою є 

«зайнятість» та «розвиток» дитини. Вони вважають, що достатня зайнятість 

дітей допоможе їм досягти успіху у майбутньому та вберегтися від 

шкідливих звичок зараз. 

Батьки дітей, які перебувають лише в системі інформальної освіти 

поділяються на дві доволі різні групи. До однієї належать переважно батьки 

здорових дітей, які свідомо обрали домашнє навчання. Вони тривожні, 

орієнтовані на надмірну опіку та ізоляцію дітей. Присутнє також 

спрямування на надмірне втручання у світ дитини та прагнення до її 
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прискореного розвитку. В самих батьків відмічається негативний досвід 

шкільного навчання – вони були жертвами буллінгу з боку однолітків або 

вчителів. 

Інша група батьків – це батьки дітей з особливими потребами, які змушені 

вдаватись до інформальної освіти через недоліки інклюзивної освіти. Вони 

менш тривожні, не прагнуть гіперопіки, але хочуть прискорити розвиток 

своєї дитини та достатньо контролювати її.  

В результаті дослідження було виявлено, що особливості батьківського 

ставлення: тривожність, прагнення гіперопіки чи надмірного контролю, 

власний досвід перебування у школі та системі інформальної освіти 

зумовлюють вибір батьків щодо форми освіти їхніх дітей.  

Перспективою подальших досліджень є виявлення соціо-культурних 

чинників, які впливають на ставлення дітей та батьків до інформальної 

освіти. 

Також, статистично значущу різницю виявлено у методиці «Поведінка 

батьків і ставлення підлітків до них» Е. Шафера (Таблиця 2.14). 

Таблиця 2.14 

Середні значення за методикою «Поведінка батьків і ставлення підлітків 

до них» Е. Шафера 

 Дистанційна 

освіта 

Інформальна 

освіта 

Традиційна 

освіта 

Позитивний інтерес 4,93 2,98 3,59 

Директивність 1,95 3,04 4,43 

Автономність 4,3 2,77 3,41 

Рівень значимості за критерієм Крускала-Уоллеса р≤0.05 

 

У батьків підлітків на дистанційному навчанні превалює позитивний інтерес 

у поведінці, також високий рівень автономності та майже відсутня 

директивність, у дітей з традиційним навчанням директивність, достатній 

рівень позитивного інтересу та автономності, а з інформальним навчанням 
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мають середні бали за всіма типами поведінки батьків. Можна припустити, 

що така поведінка батьків та тип навчання підлітків мають певні 

взаємозв’язки. Так, батьки, що більш схильні до надання автономії, 

виявлення довіри та відсутності авторитарності, жорстокості та амбіційних 

претензій, але інколи відгороджуються від проблем та недоступні для 

спілкування – схильні залишати дитину вдома і навчати або самому, або 

обирати для дитини репетитора. 

Таблиця 2.15 

Розподіл типів батьківського ставлення в залежності від варіантів 

навчання 

Типи батьківського 

ставлення 

Традиційне 

навчання 

Дистанційне 

навчання 

Інформальна 

соціалізація 

Директивність 51,62 35,92 46,81 

Ворожість 59,94 32,75 54,25 

Автономність 58,09 65,6 73,37 

Непослідовність 70,97 32,37 60,41 

 

Батьки, що схильні до ворожості (див. таблицю 2.15.), амбіційних претензій, 

контролювання, але і в достатній мірі до «відсторонення» від дитини і 

прийняття лише інколи, схильні віддавати дитину в школу. Вже там дитина, 

що відповідно сприймає своїх батьків, може ніби «відпочивати» від 

постійного нагляду, та відчувати нестачу сили та підтримки для дослідження 

і вивчення чого-небудь додатково, як наприклад, уроків гітари, додаткової 

математики або інших гуртків за інтересами. Звернемо увагу на те, як 

батьківське виховання впливає на емоційний та особистісний розвиток 

підлітків за допомогою кореляційного аналізу. 

Показник «Позитивний інтерес» батьків має  

- слабку негативну кореляцію із «Директивністю» (-0,304*, р=0,022).  

- середню негативну кореляцію із «Ворожістю» (-0,562**, р=0,000).   

- середню позитивну кореляцію із «Автономністю» (0,570**, р=0,000).  
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- слабку негативну кореляцію із «Непослідовністю» (-0,281*, р=0,034).  

Це означає, що ми маємо справу з трьома спорідненими стилями виховання: 

при одному переважає позитивний інтерес та автономність, при другому – 

директивність та ворожість, і частина батьків проявляє непослідовність. Тому 

виникло запитання – яким чином стилі батьківського ставлення впливають на 

розвиток емоційної сфери особистості дитини та її особистісну зрілість. 

Було виявлено, що позитивний інтерес батьків має 

- слабку негативну кореляцію із «Заміщення» (-0,302*, р=0,023).  

- слабку негативну кореляцію із «Інтелектуалізація» (-0,281*, р=0,034).  

- середню позитивну кореляцію із «Реактивне утворення» (0,350**, 

р=0,008).  

Це означає, що позитивний інтерес з боку батьків частково сприяє розвитку 

зрілого типу психологічного захисту, такого як реактивне утворення – 

прагнення негайно змінити свою поведінку. 

Показник «Директивність» впливає іншим чином і має такі кореляційні 

зв’язки:  

- середню позитивну кореляцію із Регресія (0,359**, р=0,006).  

- слабку позитивну кореляцію із Компенсація (0,287*, р=0,030).  

- середню позитивну кореляцію із Проекція (0,429**, р=0,001).  

- слабку позитивну кореляцію із Заміщення (0,319*, р=0,016).  

- середню позитивну кореляцію із Загальна напруженість захистів 

(0,445**, р=0,001).  

Стає помітним, що директивність у сімейних стосунках сприяє розвитку в 

підлітків регресивних типів психологічного захисту. Це підтверджується 

також наявністю середньої негативної кореляції із Інтелектуальним типом 

психологічного захисту (-0,374**, р=0,004).  

Показник ворожість також має кореляційні зв’язки з високим рівнем 

психологічного захисту:  

слабку позитивну кореляцію із Компенсація (0,270*, р=0,043).  

середню позитивну кореляцію із Заміщення (0,423**, р=0,001).  
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слабку негативну кореляцію із Реактивне утворення (-0,270*, р=0,043).  

середню позитивну кореляцію із Загальна напруженість захистів (0,340**, 

р=0,010).  

Показник Автономність посилює реакції заперечення та зменшує прояви 

проекції (ймовірно за рахунок меншої прив’язаності до батьків за такого 

стилю виховання), цей показник має такі кореляційні зв’язки:  

- середню позитивну кореляцію із Заперечення (0,403**, р=0,002).  

- слабку негативну кореляцію із Проекція (-0,296*, р=0,025).  

 Непослідовність у сімейних стосунках інтенсивно впливає на посилення 

психологічного захисту у підлітків, цей показник має такі кореляційні 

зв’язки:  

- середню позитивну кореляцію із Регресія (0,410**, р=0,002).  

- слабку позитивну кореляцію із Компенсація (0,264*, р=0,047).  

- середню позитивну кореляцію із Заміщення (0,510**, р=0,000).; 

- слабку негативну кореляцію із Реактивне утворення (-0,290*, р=0,029). 

середню позитивну кореляцію із Загальна напруженість захистів 

(0,372**, р=0,004). 

Ми розподілили українську вибірку на групи за самооцінкою та перевірили 

статистичну різницю за показниками тестів батьківського ставлення. Для 

цього використаємо критерій порівняння середніх Краскала-Уолісса 

(Додаток В) 

Гіпотеза:  p > 0.05 – немає відмінностей 

           p ≤ 0.05 – є відмінності 

Є статистично значущі відмінності у таких показниках: директивність 

(Asymp. Sig.= 0,046), непослідовність (Asymp. Sig.=0,016). Директивність та 

непослідовність батьків призводить до заниженої самооцінки підлітків. 

Подивимось, як саме розподілились середні ранги психологічних захистів за 

кожною шкалою (табл.2.16): 
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Таблиця 2.16 

Вплив сімейного виховання на самооцінку підлітків 

Показники Подола

ння 

переш-

код 

Спілку-

вання 

Роз-

ваги 

Відсто-

роне-

ність 

Нормаль

на 

адапта-

ція 

Кризо-

вий 

стан 

Лідер-

ство 

Директив-

ність 

35,3 16,36 32,40 31,75 31,96 18 39,5 

Непослі-

довність 

35,6 16,82 37,7 29,25 33,63 56,5 21,5 

 

Ми розподілили українську вибірку на групи за позитивним самоставленням 

та перевірили статистичну різницю за показниками тестів. Для цього ми 

використали критерій порівняння середніх Мана-Уітні (Додаток В) 

Гіпотеза:  p > 0.05 – немає відмінностей 

           p ≤ 0.05 – є відмінності 

Є статистично значущі відмінності у таких показниках: непослідовність 

(Asymp. Sig.(2-tailed)=0,047). 

Подивимось, як саме розподілились середні ранги за кожною шкалою (табл. 

2.17): 

Таблиця 2.17 

Зв’язок самоставлення з типом батьківського виховання 

Показники Позитивне самоставлення Негативне само 

ставлення 

Непослідовність 20,58 31,24 

 

Можна дійти висновку, що непослідовне виховання призводить до 

негативного самоставлення пілітків. Ми розподілили українську вибірку на 

групи за критерієм «подобається навчатися в школі». Перевірка за критерієм 
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порівняння середніх неможлива у даній ситуації, так як розподіл занадто 

розрізняється. Тому ми подивимось середні бали (Додаток В). 

Виходячи з даного дослідження можна дійти висновку, що умови сімейного 

виховання мають суттєвий вплив на розвиток емоційної сфери особистості 

дитини, зокрема психологічних захистів, але не мають значущих зв’язків з 

розвитком особистості – суб’єктивним контролем, самооцінкою, 

професійними схильностями. 

В свою чергу, діти в процесі інформальної соціалізації сприймають своїх 

батьків нейтрально у будь-яких проявах, батьки спокійні, тож не сильно 

замислюються над особистим навчанням, але і надають достатньо підтримки, 

щоб дитина мала сили ще на позакласні групи за інтересами або додаткове 

навчання. 

 В ході дослідження було виявлено, що особливості батьківського ставлення: 

тривожність, прагнення до гіперопіки чи надмірного контролю, власний 

досвід перебування у школі та системі інформальної освіти зумовлюють 

вибір батьків щодо форми освіти їхніх дітей. Батьки з високим рівнем 

тривожності та негативним досвідом власного перебування у школі з 

високою ймовірністю відмовляються від традиційного шкільного навчання, 

та переводять дітей на дистанційне навчання. Інформальне навчання (курси 

англійської мови) як в Україні, так і у В’єтнамі є свідомим вибором батьків, 

які не мають надмірної тривоги та гіперопіки. Вони сприймають це навчання, 

яке відбувається після уроків у загальноосвітній школі, як корисне для 

дитини, як збільшення її шансів на хороше життя у майбутньому. Ці 

очікування та особистісні характеристики батьків мають впливати на 

побудову організаційної взаємодії з батьками:  

1. Надання їм інформації про навчальні програми та їхній вплив на 

успішність дітей зараз та в майбутньому; 

2. Інформування про успішність дітей за наявністю запиту від батьків; 

3. Відсутність домашніх завдань або такі завдання, для виконання яких не 

потрібна допомога батьків; 
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4. Тривожність українських батьків дещо вища, ніж в’єтнамських, тому в 

цій країні бажано спілкуватися з батьками та інформувати їх про успішність 

дітей частіше та з ініціативи організації, яка надає освітні послуги. 

Проте для оптимальної організації навчального процесу в інформальній 

освіті необхідно враховувати особливості як батьків, так і учнів. 

 

2.4. Вплив інформальної соціалізації на психосоціальний 

розвиток підлітків 

 

Ми провели емпіричне дослідження з метою виявлення впливу інформальної 

соціалізації та різних форм організації освіти на психосоціальний розвиток 

підлітків.  

Вибірку склали 203 підлітка, де на основі теоретичної та емпіричної моделі 

дослідження, відповідно до мети, гіпотез, цілей та задач, за допомогою 

авторської анкети, було виокремлено три групи досліджуваних: 

Підлітки, які навчаються дистанційно – це підлітки, які навчаються в 

акредитованих загальноосвітніх закладах з дистанційними умовами 

навчання, тобто, фактично, не відвідують навчального закладу, а надсилають 

завдання електронно та спілкуються з викладачами та однокласниками за 

допомогою скайпу та інших програм-месенджерів. При цьому 100% 

опитуваних у цій категорії мають позашкільні заняття, гуртки, секції чи 

навіть роботу (діти, що беруть участь у виставах, зйомках тощо), всього 60 

осіб; 

Підлітки, які отримують традиційну освіту, а також навчаються інформально 

– очно відвідують традиційні загальноосвітні заклади, а також мають 

позашкільні заняття, гуртки, секції – 77 осіб;  

Підлітки, які отримують лише традиційну освіту: очно відвідують традиційні 

загальноосвітні заклади, але не відвідують додаткових та позашкільних 

занять, гуртків, секцій тощо – 66 респондентів. 
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Більшу частину вибірки склали діти шкіл м. Києва, м. Черкас, а також деяких 

інших міст України. Також, деякі учасники дослідження брали участь очно 

поза школою, або дистанційно, за допомогою Інтернету, а саме соціальних 

мереж, таких як Фейсбук, Інстаграм та електронного листування. Також до 

дослідження були залучені учасники двох підліткових літніх таборів та 

школи англійської мови для дітей та підлітків «Smart-studio» в місті Черкаси. 

Батьки та вчителі були ознайомлені та дали згоду на проведення 

дослідження. 

Вибірку склали хлопці та дівчата віком від 11 до 17 років. Дівчата склали 

більшість вибірки – 117 досліджуваних, хлопців взяло участь 86. Було 

виявлено розбіжності між групами за шкалами методики виявлення 

емоційного інтелекту, а саме: розуміння своїх емоцій, контроль 

експресивності та міжособистісний інтелект. Групи мають різницю за такими 

балами (Табл. 2.18): 

Таблиця 2.18 

Розбіжності в розвитку емоційного інтелекту в залежності від типу 

освіти 

 Дистанційна 

освіта 

Інформальна 

освіта 

Традиційна 

освіта 

Розуміння своїх 

емоцій 

 52  40 36 

Контроль 

експресивності 

41 50 39 

Міжособистісний 

емоційний 

інтелект 

44 51 42 

 

 Рівень значущості відмінностей між групами у розвитку емоційного 

інтелекту за критерієм Крускала-Уоллеса р≤0.05, що є достовірними 

розбіжностями. Підлітки, які навчаються дистанційно, мають вищий рівень 
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розуміння своїх емоцій; підлітки із традиційною освітою мають вищий рівень 

міжособистісного інтелекту, як і діти, що навчаються інформально, які також 

мають високий рівень контролю експресії. Даний результат можна пояснити 

тим, що діти на дистанційному навчанні частіше перебувають наодинці або 

разом із однією людиною, яка приділяє увагу лише цій дитині, пояснює, 

обговорює почуття та емоції, ставлення до ситуації, тому такі діти одразу 

вчаться краще розуміти і відчувати себе. В той час як діти з традиційним 

навчанням перебувають у великих групах, часто не звертають уваги на 

внутрішні відчуття, не думають про переживання, але завдяки присутності у 

групі розуміють та відчувають оточуючих. 

 Можна припустити, що група підлітків з інформальним навчанням має 

кращий рівень емоційного інтелекту саме завдяки тому, що вони не лише 

соціалізуються у школі і мають можливість спілкуватись у групі та вчитись 

взаєморозумінню у спілкуванні (що виражається у високому рівні 

міжособистісного емоційного інтелекту), але і відвідуючи позакласні та 

додаткові заняття, навчаючись контролювати свою експресивність. 

Підлітки, що вчаться інформально, частіше використовують 

інтелектуалізацію та раціоналізацію як захисні механізми. Можна 

припустити, що так на них впливає інформальне навчання та відсутність 

широкого кола спілкування, адже якщо навколо так багато людей, то є і 

багато можливостей пояснити те чи інше діями когось, хто є поруч. Підлітки 

з традиційною освітою частіше за все використовують проекцію та 

заперечення. Вони приписують іншим людям або ситуаціям відповідальність 

за виникнення та вирішення проблем, проектують свої власні почуття на 

інших. У підлітків, що мають найбільші можливості для соціалізації, тобто, 

тих, які отримують освіту у традиційній школі та мають додаткові 

інформальні освітні активності найбільш популярним механізмом захисту є 

проекція, що можна вважати наслідком постійного різноманітного 

соціального оточення [60]. 



124 
 

При дослідженні рівня тривожності було виявлено, що рівні ситуативної та 

особистісної тривожності відрізнялися в залежності від типу освітньої 

соціалізації (результати відображено на рис.2.8) 

 

1 – традиційне навчання, 2 – дистанційне, 3 – інформальне. 

ряд 1 – особистісна тривожність, ряд 2 – ситуативна тривожність. 

Рис. 2.9 Середні значення ситуативної та особистісної тривожності в 

залежності від типу освіти 

В підлітків, які навчалися у системі традиційного навчання, було помітно 

високий рівень тривожності, при чому рівень ситуативної тривожності 

перевищував рівень особистісної тривожності. Це пов’язано зі специфікою 

навчання у школі, де вчителі та батьки намагаються замінити відсутню в 

підлітків цікавість до навчання тривогою щодо негативного оцінювання. В 

підлітків на дистанційному навчанні був вищим за середній рівень 

особистісної тривожності, але середній рівень ситуативної. Це можна 

пояснити тим, що діти з тривожністю вище за середню мають більші ризики 

шкільної декомпенсації, але дистанційне навчання сприяє значному 

зниженню ситуативної тривожності. Діти, які займалися у школі, але були 

активно залучені до інформальної освіти, демонстрували середній рівень як 

особистісної так і ситуативної тривожності, при цьому ситуативна 
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тривожність була нижчою за особистісну. Наявність двох та більше 

соціальних оточень, у яких дитина може реалізувати себе, веде до стабілізації 

емоційного стану. Було виявлено достовірні розбіжності між рівнем 

ситуативної тривожності в підлітків, які займалися в традиційній та 

інформальній освіті, на рівні 0,05. 

Далі було здійснено процедуру кластерізації отриманих даних, основою для 

виокремлення кластерів був тип освітньої соціалізації, а результати методик 

приведено до єдиної 100 бальної шкали. 

Було виявлено різні рівні психологічного захисту в підлітків у різних умовах 

освітньої соціалізації (Табл. 2.19) 

Таблиця 2.19 

Середні ранги психологічних захистів підлітків у різних типах освітньої 

соціалізації 

Типи психологічного 

захисту 

Традиційна  

Освіта 

Дистанційна 

Освіта 

Інформальна 

Освіта 

Заперечення 66,24 50,38 71,89 

Придушення 54,62 72,62 51,88 

Регресія 76,41 23 71,56 

Компенсація 63,71 33,98 70,41 

Проекція 65,68 49,13 64,93 

Заміщення 58,50 39,81 67,15 

Інтелектуалізація 52,53 94,40 48,81 

Реактивне утворення 71,62 48,12 71,47 

Загальна напруженість 

захистів 

70,59 22,44 72,41 

 

Як видно з даної таблиці, в підлітків, які навчаються у різному освітньому 

середовищі, наявні різні типи психологічного захисту і найменша 

напруженість захисту відмічається в дітей, що перебувають на дистанційній 
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освіті. В школярів з традиційною освітою переважають два типи захистів – 

регресія та реактивне утворення, схожі захисти і в підлітків з традиційною та 

інформальною освітою, але в них додається ще заперечення і компенсація. 

Можна вважати, що така напруженість психологічного захисту пов’язана з 

навчальним перенавантаженням підлітків. Найбільш благополучними були 

підлітки, які перебували в системі дистанційної освіти, в них переважав 

зрілий тип психологічного захисту – інтелектуалізація. 

Рівень суб’єктивого контролю також мав відмінності в залежності від типу 

соціалізації. Результати наведено у таблиці 2.20. 

Суб’єктивний контроль дає можливість бути відповідальним за своє життя, 

самостійно приймати рішення та відчувати відповідальність за їхні наслідки. 

Саме тому це є критерієм особистісної зрілості підлітків.  

Таблиця 2.20 

Середні значення рівнів суб’єктивного контрою (після ранжування) у 

різних типах освітньої соціалізації 

Типи професійних 

схильностей 

Традиційна  Дистанційна Інформальна 

Загальна інтернальність 25,35 67,37 85,93 

Інтернальність досягнення 30,76 62,96 85,75 

Інтернальність невдач 32,03 67,62 79,20 

Інтернальність сімейних 

стосунків 

47,03 56,67 80,70 

Інтернальність виробничх 

стосунків 

38,18 62,00 79,32 

Інтернальність 

міжособистісних 

стосунків 

34,68 50,42 88,91 

Інтернальність здоров’я, 

хвороби 

37,12 67,17 78,73 
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Загальна інтернальність, як виявилося, найбільшою мірою притаманна 

школярам, які займаються як у школі, так і в системі інформальної освіти. 

Самостійне прийняття рішень в умовах інформальної освіти водночас з 

широким колом спілкування. 

Таким чином, можна дійти висновку, що дистанційна освіта сприяє зрілості 

психологічного захисту, розумінню власних емоцій, розвитку професійно-

спрямованих інтересів, але не дуже впливає на тривожність та локус 

контролю. Інформальна освіта позитивно впливає на всі аспекти особистісної 

та емоційної зрілості підлітків. Традиційна освіта не сприяє ані особистісній, 

ані емоційній зрілості підлітків.  

Для пояснення взаємозв’язку між показниками методик в українській вибірці 

було використано кореляційний аналіз (коефіцієнт кореляції Пірсона) 

(Додаток В). Отримані дані демонструють специфічні «симптомокомплекси», 

властиві емоційній та особистісній зрілості школярів.  

При дослідженні емоційної зрілості було виявлено наступні результати: 

Показник міжособистісного емоційного інтелекту має такі кореляційні 

зв’язки: середню позитивну кореляцію зі шкалою «Внутрішньоособистісний 

емоційний інтелект» (0,436**, р=0,001). Це означає, що з підвищенням рівня 

першого, підвищується і рівень другого, і навпаки; сильну позитивну 

кореляцію із «Розумінням емоцій» (0,797**, р=0,000). Це означає, що з 

підвищенням рівня першого, підвищується і рівень другого, і навпаки; 

середню позитивну кореляцію зі шкалою «Управління емоціями» (0,578**, 

р=0,001). Це означає, що з підвищенням рівня першого, підвищується і рівень 

другого, і навпаки; сильну позитивну кореляцію із «Загальним рівнем 

емоційного інтелекту» (0,831**, р=0,000). Міжособистісний емоційний 

інтелект має середню негативну кореляцію із типом психологічного захисту 

– «Компенсація» (-0,375**, р=0,004).  

Показник внутрішньоособистісного емоційного інтелекту має такі 

кореляційні зв’язки: сильну позитивну кореляцію зі шкалою «Розуміння 
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емоцій» (0,620**, р=0,000), сильну позитивну кореляцію зі шкалою 

«Управління емоціями» (0,878**, р=0,000), сильну позитивну кореляцію зі 

шкалою «Загальний рівень емоційного інтелекту» (0,863**, р=0,000). Цей тип 

інтелекту має більший обсяг зв’язків з психологічними захистами: слабку 

позитивну кореляцію із «Запереченням» (0,272*, р=0,041); середню 

негативну кореляцію із «Регресією» (-0,511**, р=0,000); слабку позитивну 

кореляцію із «Інтелектуалізацією» (0,302*, р=0,023); слабку негативну 

кореляцію із «Загальною напруженістю захистів» (-0,270*, р=0,042). Можемо 

побачити, що внутрішньо особистісний інтелект сприяє більш зрілим типам 

психологічного захисту, тоді як міжособистісний не має суттєвого впливу на 

рівень розвитку психологічних захистів. 

Показник розуміння емоцій входить до складових емоційної зрілості підлітка 

та має такі кореляційні зв’язки: середню позитивну кореляцію зі шкалою 

«Управління емоціями» (0,537**, р=0,000; сильну позитивну кореляцію зі 

шкалою «Загальний рівень емоційного інтелекту» (0,831**, р=0,000). 

Розуміння емоцій частково впливає на зменшення рівня психологічного 

захисту – слабку негативну кореляцію із «Регресія» (-0,269*, р=0,043); слабку 

негативну кореляцію із «Компенсація» (-0,281*, р=0,034).  

Показник управління емоціями має кореляційні зв’язки з інтенсивністю 

психологічного захисту: слабку негативну кореляцію із «Ворожість» (-0,287*, 

р=0,030); слабку негативну кореляцію із «Заперечення» (-0,278*, р=0,036); 

середню негативну кореляцію із «Регресія» (-0,492**, р=0,000); середню 

позитивну кореляцію із «Інтелектуалізація» (0,356**, р=0,007). Це означає, 

що з підвищенням рівня управління емоціями, підвищується і рівень зрілого 

психологічного захисту, і навпаки – знижується рівень незрілих, регресивних 

варіантів захисту. 

На показник «загальний рівень емоційного інтелекту» впливає тип 

професійних схильностей та особливості виховання, що доводять такі 

кореляційні зв’язки:  



129 
 

слабка негативна кореляція із «Ворожість» у родині (-0,280*, р=0,035), 

середня негативна кореляція з «Регресією» (-0,443**, р=0,001); слабка 

негативна кореляція із «Компенсацією» (-0,290*, р=0,029).  

Не виявлено кореляційних зв’язків між розвитком психологічного захисту та 

суб’єктивним контролем або самооцінкою.  

В 2020 році в Україні та у В’єтнамі відбулася епідемія короновірусної 

пневмонії, що призвело до впровадження карантинних заходів і зміни 

формату організації освіти. У В’єтнамі інформальне навчання було 

призупинено, а в Україні більшість гуртків та курсів інформальної освіти 

продовжили працювати в онлайн форматі. З нашої вибірки українських 

підлітків, які раніше брали участь в дослідженні, та відвідували курси 

англійської мови, було повторно протестовано 52 особи. Тестування 

відбувалось за допомогою GOOGLE-форм, тому було використано шкалу 

тривожності Спілбергера – Ханіна, методику самооцінки Дембо-Рубінштейн. 

Застосувати проективні методики в таких умовах було неможливо, а 

використання тесту емоційного інтелекту та дослідження психологічних 

захистів ми вважали недоцільним – ці показники є достально стабільними і 

не будуть змінюватись протягом кількох тижнів. З метою математично 

статистичної обробки було застосовано G-критерій знаків. Результати 

відображено у таблиці 2.21. 

Таблиця 2.21 

Динаміка емоційного стану та самооцінки підлітків при дистанційній 

організації інформальної освіти (кількість осіб) 

Показники Збільшилися Зменшилося Не 

змінилось 

Достовірність 

за G-

критерієм 

знаків 

Особистісна 

тривожність 

14 11 27 Не 

достовірно 
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Продовж. табл. 2.12 

Ситуативна 

тривожність 

32 6 14 р≤0,01 

Самооцінка 8 26 18 р≤0,01 

 

Помітно, що особистісна тривожність є достатньо стабільним утворенням та 

не змінюється від форми організації освіти. Ситуативна тривожність 

достовірно зростає, а самооцінка знижується. Ймовірно, це пов’язано не з 

самою формою організації освіти, а з тим, що викладачі та діти виявилися не 

готові до переходу в онлайн формат – при дистанційному навчанні, яке 

відбувається у приватних школах, не було помічено цього явища. В цілому 

результати дослідження особливостей інформальної соціалізації можно 

узагальнити у вигляді емпіричної моделі на рисунку 2. 10. 
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Рис. 2.10 Емпірична модель інформальної соціалізації підлітків 

 

Виходячи з результатів нашого дослідження, варто зробити висновок про 

необхідність побудови навчальних та виховних процесів в школі таким 

чином, щоб вони розвивали не тільки інтелектуальні та когнітивні 

можливості дитини, а й її особистість та соціальну компетентність. 

Проте необхідність розвитку у дітей соціальної компетентності вимагає від 

навчальних закладів зміни наявної організації навчально-виховного процесу, 

введення нових сучасних методів освіти та виховання учнів. По-новому 

організований навчальний процес має реалізувати такі речі, як соціальну та 

гуманітарну спрямованість змісту освіти, розширення світогляду дитячої 

•українські та в'єтнамські підлітки розрізняються рівнем емоційного інтелекту 
(вищий в українських підлітків),

• самооцінкою та типами психологічного захисту (більш зрілі у в'єтнамських 
підлітків),

•ставленням до інформального навчання

Макросистема інформальної соціалізації

•прагнення до гіперопіки чи надмірного контролю, власний досвід перебування у 
школі та системі інформальної освіти зумовлюють вибір батьків, щодо форми 
освіти для їхніх дітей.

•Інформальне навчання (курси англійської мови) як в Україні, так і у В’єтнамі є 
свідомим вибором батьків, які не мають надмірної тривоги та гіперопіки

Мікросистема інформальної соціалізації

•Інформальна соціалізація, у форматі гурток+ традиційна освіта, сприяє 
інтернальності суб'єктивного контролю,

•розвиває прагнення до лідерства та комунікативну активність підлітків,

• сприяє розвитку міжособистісного емоційного інтелекту та самоконтролю 
емоцій.

Екзосистема інформальної соціалізації

•Впоровадження інформальної освіти та нетрадиційних форм організації освіти 
поступово та з урахуванням очікувань батьків створює умови для успішної 
соціалізації підлітків.

•Раптовий перехід до дистанційної інформальної освіти викликає в підлітків 
тривожність та занижену самооцінку.

Хроносистема інформальної соціалізації
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особистості, зв'язок між змістом навчання та реальним життям, в якому 

знайдеться місце для отриманих знань тощо. І найголовніше з цього – 

всестороння підтримка та активізація, мотивування інтелектуального, 

фізичного, соціального та культурного розвитку дитини. 

Реформована система освіти має розвивати у дитини соціальну 

компетентність, навички неконфліктного розв'язання проблемних ситуацій, 

необхідних для ефективної міжособистісної комунікації умінь, толерантності 

та соціальної відповідальності учня, однією з найважливіших її задач має 

бути побудова таких умов навчального процесу та позашкільної діяльності, 

які б сприяли отриманню учнями максимального досвіду соціальної 

взаємодії, соціально значимої діяльності досвіду соціально активного 

суб'єкта. Формування соціальної зрілості в навчальному процесі має 

системний характер та залежить від багатьох факторів, серед яких 

найважливіші вплив навчального (педагогічного) середовища, сама 

активність учня як суб'єкта навчальної діяльності та ставлення до нього зі 

сторони вчителів і вихователів (їхнього педагогічного стилю). Успішний 

психосоціальний розвиток школярів дозволяє їм гнучко адаптуватися під 

умови та реалії світу, до якого вони потраплять після навчального закладу та 

в майбутньому, на його основі, стане можливим формування професійної 

зрілості та психологічний саморозвиток особистості в будь-якій сфері 

людського життя. 
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Висновки до розділу ІІ 

 

1. Було розроблено структуру та підібрано адекватні методики 

емпіричного дослідження етнокультурних особливостей інформальної 

соціалізації. Проведено крос-культурне дослідження результатів 

психосоціального розвитку підлітків в системі інформальної освіти. 

2. Виявлено, що українські та в'єтнамські підлітки розрізняються рівнем 

емоційного інтелекту (вищий в українських підлітків); самооцінкою та 

типами психологічного захисту (більш зрілі у в'єтнамських підлітків); 

ставленням до інформального навчання: для українських школярів це, 

насамперед, можливість до самовдосконалення, а для в’єтнамських – 

простір для міжособистісного спілкування. 

3. При дослідженні мікросистеми (вливу батьків на інформальну 

соціалізацію) було виявлено, що особливості батьківського ставлення: 

тривожність, прагнення до гіперопіки чи надмірного контролю, 

власний досвід перебування у школі та системі інформальної освіти 

зумовлюють вибір батьків, щодо форми освіти для їхніх дітей. Батьки з 

високим рівнем тривожності та негативним досвідом власного 

перебування у школі з високою ймовірністю відмовляються від 

традиційного шкільного навчання, та переводять дітей на дистанційне 

навчання. Інформальне навчання (курси англійської мови) як в Україні, 

так і у В’єтнамі є свідомим вибором батьків, які не мають надмірної 

тривоги та гіперопіки. Вони сприймають це навчання, яке відбувається 

після уроків у загальноосвітній школі, як корисне для дитини, як 

збільшення її шансів на хороше життя у майбутньому. 

4. В підлітків, які навчалися у системі традиційного навчання, було 

помітно високий рівень тривожності, при чому рівень ситуативної 

тривожності перевищував рівень особистісної тривожності. В підлітків 

на дистанційному навчанні був вище середнього рівень особистісної 
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тривожності, але середній рівень ситуативної. Діти, які навчалися у 

школі, але були активно залучені до інформальної освіти, 

демонстрували середній рівень як особистісної, так і ситуативної 

тривожності, при цьому ситуативна тривожність була нижча за 

особистісну. Діти, залучені до інформальної освіти, демонстрували 

вищий рівень самооцінки, інтернальний локус контролю, більш зрілу 

систему психологічного захисту. Раптовий перехід інформальної освіти 

на дистанційну форму призводить до підвищення ситуативної 

тривожності та зниження самооцінки. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ В ПРОЦЕСІ ІНФОРМАЛЬНОЇ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

3.1. Методологічні засади психологічного супроводу дітей в системі 

інформальної освіти 

Психологічний супровід підлітків має бути спрямовано на формування 

достатнього рівня розвитку емоційного інтелекту, адекватної самооцінки, 

готовності до вибору професії. Інформальна освіта, у порівнянні з 

традиційною, надає допоміжні можливості для спілкування з дітьми та 

підлітками, і тому, вірно спрямований психологічний вплив сприятиме 

особистісному розвитку дитини, в той же час, конфлікти, негативне 

оцінювання тощо, можуть зашкодити з більшою інтенсивістю, ніж в умовах 

традиційної освіти.  

Володіння системою психолого-педагогічного супроводу в інформальній 

освіті передбачає досить серйозну підготовку спеціалістів для його 

впровадження. Тому постає питання щодо нових якісних вимог до викладача, 

психолога, класного керівника. Фахівцю необхідно мати навички 

ефективного спілкування (уміння встановлювати контакт, слухати й 

говорити, виражати свої почуття й емоції, співпереживати); важлива 

здатність добре орієнтуватися в шкільній ситуації, знати її особливості і 

враховувати їх на практиці; до того ж важливу роль відіграють навички 

організації груп дітей і дорослих задля спільної діяльності і спілкування; 

технологічні, інтерпретаційні, аналітичні уміння; навички нейтральної, 

шанобливої, зацікавленої поведінки і творчого мислення у конфліктних 

ситуаціях; уміння вибудовувати стосунки, прогнозувати міжособистісні 

ситуації. Якісним критерієм ефективності супроводу вважається перебування 

дитини в індивідуально-адаптивній зоні освітніх впливів і динамічний 

контроль показників адаптації.  
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Результатом психологічного супроводу дитини в процесі навчання можна 

визначити такі ознаки як: активне включення в учбовий процес, ефективна 

соціалізація, комфортне становище у колективі та стосунках з викладачем, 

інтерес до учнівській діяльності, зацікавленість у навчанні та перебуванні в 

навчальному закладі. 

- Отримані дані стали базою для побудови системи соціалізуючого 

впливу всередині інформальної освіти в умовах курсів англійської 

мови в обох досліджуваних нами країнах. 

- Виявлена категорія надмірно тривожних батьків в Україні, яка 

потребує частішого інформування про успішність навчання дітей. 

- Організація навчання в Україні має носити більш ігровий характер з 

меншим обсягом формалізованих перевірок знань, тоді як навчання у 

В’єтнамі має бути побудовано переважно на групових формах занять з 

ознайомленням із культурою англомовних країн та використанням 

тренінгових методів для підвищення емоційного інтелекту. 

Використання лише кількісних методів дослідження не дає можливості 

повною мірою виявити зміни емоційного стану та самооцінки підлітків в 

умовах інформальної освіти. Використання проективних методів, зокрема 

малюнкових тестів, допомогло зібрати більший обсяг інформації. 

Вибір інформальної освіти батьками може бути зумовлений надмірною 

тривожністю та гіперопікою. Проте батьки, котрі обирають лише курси як 

додаток до навчання у загальноосвітній школі, зазвичай не мають надмірної 

тривожності. Модель психологічного супроводу відображено на рис. 3.1 
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Рисунок 3.1 Модель психологічного супроводу суб’єктів, які залучені до  

процесу інформальної освіти 

В умовах карантину всі українські школярі опинилися в умовах 

незапланованої та неочікуваної дистанційної освіти, що призвело до 

розгубленості як батьків, та і дітей. Тому ми вирішили, при переході 

навчання англійської мови з навчання в очному форматі на онлайн режим, 

впровадити психологічну підтримку батьків та підлітків, спираючись на 

модель інформальної дистанційної освіти, яка була досліджена нами у 

попередньому розділі. Було досліджено, за допомогою опитувальника 

Стілбергера – Ханіна, 67 підлітків, які перейшли на іншу (дистанційну) 

форму навчання, та 65 їхніх батьків. Всі учасники були охоплені 

інформаційною підтримкою з боку психолога та педагогів, а окрема група, 

яка складалася з 21 дитини та 19 батьків, і вирізнялася високим рівнем 

тривожності, отримала додатково серію з 5 онлайн консультацій. Більш 

детально результати цього заходу будуть розглянуті у підрозділі 3.2. 

Школярі у В’єтнамі також потребують психолого-педагогічної підтримки. 

Діти мають більшу зацікавленість у навчанні в системі інформальної освіти, 

ніж в загальноосвітній школі. При цьому рівень соціального стресу, страх 
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• Розвиток адекватної самооцінки
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перевірки знань та страх проявляти себе був достатньо великим у 

в’єтнамських школярів. Така тривожність перешкоджає успішному навчанню 

на початкових етапах і може ускладнити взаємодію між організаторами 

освітніх послуг, батьками та дітьми. Припущенням цього етапу дослідження 

стало то, що у в’єтнамських школярів організація групової роботи, сумісних 

проектів, та більш неформальне спілкування з педагогами, впровадження 

ігрових технологій у навчальний процес сприятиме підвищенню успішності 

навчання, самооцінки та емоційного інтелекту. 

У цій групі досліджуваних було 112 хлопчиків та 88 дівчат. Учні займались у 

групах по 12-15 осіб, які були структуровані за віком учнів. На даному етапі 

дослідження брали участь 200 в’єтнамських школярів, з яких в основну групу 

склало 96 школярів, контрольну – 104. В основній групі були проведені 

заняття протягом навчального року – 10 місяців, за допомогою 

запропонованих нами ігрових технологій, спрямованих на розвиток 

особистості, у контрольній групі навчання проводилося традиційним чином. 

Вони були розподілені за віком наступним чином, що відображено у таблиці 

3.1. 

Таблиця 3.1.  

Розподіл учнів основної та контрольної групи В’єтнамських школярів за 

віком 

Вікові групи Основна група Контрольна група 

8-10 16 20 

11-13 42 44 

14-16 38 40 

Всього 96 104 

 

За показниками особистісних особливостей групи не мали достовірних 

розбіжностей, також вони були однаковими за чисельністю хлопчиків та 

дівчаток.  
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3.2. Надання психологічної допомоги школярам та педагогам в 

умовах інформальної дистанційної освіти 

Даний розділ було створено протягом березня – травня 2020 року. Учні, які 

благополучно навчалися в системі загальноосвітніх шкіл та гуртків 

англійської мови, були змушені, через карантин, перейти на онлайн 

навчання. Нас зацікавила реакція батьків та дітей на таку зміну форми як 

традиційної, так і інформальної освіти. Було отримано наступні результати, 

які відображено у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Розподіл підлітків та батьків за рівнем тривожності (кількість 

досліджуваних) 

         Батьки Підлітки (12-16 років) 

Тривожність Особистісна Ситуативна особистісна ситуативна 

Висока 7 19 11 21 

Середня 49 39 51 41 

Низька 9 7 5 5 

Всього 65 65 67 67 

 

Таким чином було виокремлено групу підлітків та батьків з високим рівнем 

ситуативної тривожності, виявилося, що вони створювали ті самі пари, які 

складалися з тривожних батьків та тривожних підлітків. 

При переході на дистанційне навчання всім батькам було надано 

рекомендації щодо режиму, розкладу зв’язку з викладачем англійської мови в 

програмі ZOOM, перевірено наявність посібників та робочих зошитів вдома у 

підлітків. Цих заходів було достатньо для налагодження дистанційної освіти 

в батьків та дітей з низьким та середнім рівнем тривожності, але тривожні 

батьки продовжували скаржитись, що діти погано почуваються, не 

виконують домашні завдання, втрачають інтерес до навчання. 
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Тому нами було розроблено та впроваджено дистанційну тренінгову 

програму психологічного супроводу та підтримки окремо для підлітків (5 

зустрічей для в онлайн-форматі) та для батьків (3 зустрічі в онлайн-форматі) 

по 2 години.  

 

Програма дистанційного тренінгу психологічного супроводу батьків 

підлітків в системі інформальної освіти 

Тренінг для батьків «Виживання з підлітками в часи самоізоляції» на 

базі платформи ZOOM 

Мета:  сприяти підвищенню рівня психологічної компетентності батьків у 

вихованні та розвитку дітей-підлітків. 

В програмі для батьків було розглянуто наступні теми: 

- Цілі та завдання дистанційного навчання. 

- Вікові особливості підлітків. 

- Методи ненасильницького спілкування та подолання конфліктів. 

- Методи емоційної саморегуляції при нападах тривоги. 

- Поняття «самостійність» та «відповідальність» при виконанні 

навчальних завдань. 

Тренінг був спрямований на вирішення наступних завдань: 

 усвідомлення батьками психологічних особливостей дітей-підлітків; 

 розвиток вміння будувати діалогічну взаємодію при вирішенні проблемних 

сімейних ситуацій.  

 оптимізація комунікації та міжособистісних відносин між дитиною та її 

батьками, формування та розвиток усвідомленого батьківства. 

 подолання звичних, несприятливих для покращення комунікації, стилів 

реагування; 

 покращення розуміння своєї дитини і своїх взаємостосунків з нею; 

 формування навичок співпраці з дітьми. 

 формування навичок емоційної саморегуляції у складних ситуаціях 
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 розвиток навичок подолання ситуативної тривожності в умовах самоізоляції 

 

Перше заняття було присвячено розгляду вікових особливостей підлітків та 

їх прояву в ситуації самоізоляції та дистанційного навчання. Були 

використані міні-лекції, дискусії, групові обговорення.  

Батьки отримали детальну інформацію щодо дистанційного навчання та 

сформували його переваги та недоліки при переході з традиційного очного 

навчання. Використовуючи метод мозкового штурму учасники створили 

план вирішення тих недоліків, які піддаються впливу, та виокремили ті 

обставини, на які неможливо вплинути (непереборні обставини), і 

обговорили можливі варіанти копінгу з ними. 

Учасники ознайомилися з особливостями фізичного та духовного розвитку 

дитини у підлітковому віці, а також особливостями розвитку емоційно-

вольової та мотиваційної сфери особистості у цьому віці, що виявляються в 

надмірному посиленні окремих рис характеру (на основі підліткових 

акцентуацій за А. Лічко). 

Після цього були визначені проблемні ситуації під час дистанційного 

навчання та самоізоляції та можливі схеми адаптації підлітків з різними 

акцентуаціями до цих ситуацій. 

 

На другому занятті розглядалися основні методи подолання конфліктів 

згідно зі стратегією поведінки батьків у конфліктних ситуаціях з підлітками, 

а також  розвивалася здатність до вироблення власних способів ефективної 

комунікації. Учасники формували стратегії конструктивних взаємостосунків 

у конфліктних ситуаціях з дітьми підліткового віку. 

Серія вправ була направлена на усвідомлення учасниками свого стилю 

виховання та сімейної системи, а також різних видів конфліктів, що можуть 

виникати в залежності від кожної системи. Було розглянуто причини 

виникнення конфліктів і «тригери», які найчастіше провокують конфліктні 
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ситуації з дитиною. Міні-лекція ознайомила батьків підлітків з: 

• поняттям «конфлікт», його складовими; 

• типами конфліктів підлітків з батьками; 

• основними реакціями (стратегіями) підлітків на вимоги й конфліктні дії  

батьків; 

• 5 основними стилями реагування в конфліктних ситуаціях; 

• застосуванням навичок конструктивного вирішення конфліктів, а саме 

алгоритм «5 кроків» (за Ю. Гіппенрейтер). 

Учасники відпрацювали вироблення навичок швидкого реагування на 

конфліктну ситуацію із застосуванням оптимальної стратегії поведінки. 

Розглядалися ситуації, запропоновані батьками, а також підготовані 

тренером. Приклад ситуації: «Вам зателефонували близькі друзі, які хочуть 

відвідати вас через годину. Ви швидко починаєте прибирати в квартирі, 

готувати частування, але явно не встигаєте. Звертаєтеся до свого дорослого 

сина чи дочки за допомогою. У відповідь чуєте «Це твої друзі, ти з ними і 

розбирайся». Якою буде ваша реакція на таку ситуацію?» 

Третя зустріч була направлена на опанування прийомів емоціональної 

саморегуляції у тривожних та стресових ситуаціях. 

Учасники опанували елементарні прийоми релаксації та аутотренінгу та 

визначили з них найбільш комфортні для себе з метою розвитку власної 

емоційної стабільності у конфліктних та стресових ситуаціях. Також 

дізналися, як допомогти дитині адаптуватися до навчальної ситуації 

дистанційного навчання. 

Батьки відпрацювали на практиці методи емоційної саморегуляції при 

нападах тривоги, засвоїли техніки та прийоми психофізіологічної 

саморегуляції, звільнення м’язових напружень (дихання, м’язове 

розслаблення, медитація тощо). Учасники пройшли експрес-тест на 

визначення рівня стресової напруги в житті на даний момент та під час 

групової роботи сформулювали ознаки перебування у стресовому та 
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тривожному станах. Після цього у процесі групової дискусії учасники 

ділилися власними способами релаксації та керування тривогою. 

Була проведена інтерактивна міні-лекція «Тіло та емоції», де батьки 

отримали інформацію про психофізіологічну саморегуляцію та її основні 

техніки. Психофізіологічна саморегуляція – це свідомий вплив на 

психоемоційний стан за допомогою слів, уявних образів, а також управління 

м’язовим тонусом і диханням. Практичні способи керування стрессом та 

емоційним благополуччям включають фізичні вправи, раціональне 

харчування, відпочинок і сон, планування часу. 

Учасники практикували техніки та прийоми: 

- дихальної саморегуляції для гармонізації власних емоцій, такі як 

глибоке дихання, заспокійливе дихання, медитативне дихання; 

- м’язового розслаблення (прогресивна релаксація), а саме тілесні вправи 

«Тепло», «Постава» (за системою Ф. Александера); 

- самонавіювання; 

- аутотренінгу (AT): вправи «Повітряна кулька», «Димок», спрямовані 

на емоційний відпочинок, швидке відновлення сил; 

- моторної саморегуляції, а саме використання фізичної активності як 

каналу розрядки емоційної напруги (вправа «Гора – з плечей»); 

- медитації; 

- масажу, самомасажу.  

 

При повторному тестуванні через місяць, з 19 батьків в 5 відмічався високий 

рівень ситуативної тривожності, в 14 – середній. Дещо збільшилися 

показники особистісної тривожності, але вони не мали достовірних 

розбіжностей у порівнянні з попередніми даними.  

Ось що каже про ефект від тренінгу одна з учасниць, Ірина (43 роки, мати 

хлопця-підлітка 15 років, що навчається у 10 класі та був змушений перейти 

на дистанційний формат освіти): «Коли це все почалося (мається на увазі 
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пандемія та карантинні заходи), я взагалі не знала, що робити. Мало того, 

що змінився мій робочий режим, ситуація навкруги виходить з-під 

контролю, тут ще й син тепер весь час вдома і не вчиться. Я не розуміла 

взагалі, як можна навчатися повністю онлайн. Він, користуючись 

непевністю ситуації зі школою почав ставитися до неї недбало, взагалі 

ігнорував онлайн-уроки і я не могла його заставити, бо сама не вірила в 

серьйозність такого навчання. Коли нам запропонували тренінг, я одразу 

погодилася і сина записала, бо сама ходжу до психолога і довіряю таким 

методам. Після тренінгу мені стало значно легше. Принаймні ситуація з 

сином та школою була тепер у відносному порядку. Я дізналася, що в Україні 

є школи, які давно працюють онлайн і там таке навчання дуже добре 

організоване. Зрозуміло онлайн цілком можна закінчити школу і я навіть 

краще зможу контролювати успіхи сина. Дуже допомогли прийоми 

подолання стресу, мені було актуально навіть не тільки в ситуації за 

школою. Цікаво було дізнатися про акцентуації, не чула раніше. І про те, що 

ми з сином відрізняємося за типами реагування. Тепер стало трохи легше з 

ним спілкуватися, він став мене чути принаймні інколи. Йому теж тренінг 

сподобався. Перше заняття я його заствила включити, але на друге він вже 

підключався сам і охоче, що мене взагалі здивувало. Вдячні психологу за 

такий підхід до дітей. І взагалі, добре, що в нас зараз стало популярні 

робити такі штуки. Сподіваюся, їх буде більше, бо більшість моїх подруг 

мають ті самі проблеми і теж залюбки пройшли би такий тренінг з 

дітьми.» 

З цього можна зробити висновок, що програми психологічного супроводу є 

ефективним та актуальним інструментом роботи із проблемами гродян 

України і поширення таких методів роботи з учнями та батьками буде 

сприяти покращенню батьківсько-дитячих стосунків, психологічного 

комфорту та допомоги батькам у складнощах стосунків з підлітками, 
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адаптації підлітків до викликів мінливого сьогодення та вирішенню багатьох 

інших психологічних проблем населення. 

Програма дистанційного тренінгу психологічного супроводу підлітків в 

системі інформальної освіти 

Під час зустрічей з підлітками, головною метою було зменшення 

тривожності, навчання навичок самоорганізації, підвищення мотивації до 

інформальної освіти в такому режимі. 

Тематика занять була наступною: 

- Що подобається і що не подобається при навчанні в ZOOM? 

- Основи самостійної організації часу 

- Система само винагород за успіхи в навчанні 

- Що робити при нападах тривоги та апатії? 

- Як можна використати інформальне навчання для досягнення власної 

мети? 

При обговоренні особливостей процесу навчання у програмі ZOOM було 

застосовано групові дискусії, діалоги, міні лекції. Підлітки окреслили коло 

проблем та можливостей при використанні програми Zoom для 

дистанційного навчання 

Учні вирішили, що визачили наступні переваги дистанційного навчання: 

- економія грошей та часу, які витрачалися на шлях до навчального 

закладу; 

- більше відчуття свободи та невимушеності за рахунок домашньої 

атмосфери; 

- зменшуються проблеми, пов’язані з вибором та підготовкою одягу, 

хвилюванням щодо зовнішнього вигляду, які зазвичай є гостро 

актуалізваними у підліткому віці; 

- є можливість харчуватися більш збалансовано; 



147 
 

- більше можливостей для планування та виконання особистих справ, 

хобі тощо; 

- можна зменшувати стан тривоги та дискомфорту під час відповідей на 

уроці та спілкування з вчителями завдяки домашнім та сімейним 

факторам, які зазвичай недоступні у школі (приклади з відповідей: 

«можна гладити кота та відповідати водночас»; «під рукою є 

улюблений чай та печиво, яке можна їсти та пити», «зручний 

домашний одяг та подушка під рукою значно зменшують стрес»). 

Недоліки: 

- технічні проблеми можуть заважати процесу навчання («підвисає» 

комп’ютер, нестабільне Інтренет-з’єднання тощо); 

- менш зрозумілий матеріал; 

- не вистачає живого спілкування з однокласниками, звичних ігор; 

- відчуття надмірного змішування домашнього світу зі шкільним 

(«вчитель «підглядає» за тобою вдома»); 

- проблеми з тайм-менеджментом та розподілом часу між шкільними та 

позашкільними заняттями. 

В ході спілкування між собою та з психологом підлітки визначились, які з 

цих проблем вони можуть вирішити чи принаймні зменшити їх вплив, а що 

не залежить від них та є непереборними обставинами. Після цього вони 

розробили власні шляхи вирішення тих недоліків, які піддаються впливу, та 

копінг-стратегії для непереборних обставин. 

На другому занятті ми розглянули принципи організації часу: поділ завдань 

за ступенями важливості та терміновості; вміння визначити в себе періоди 

максимальної розумової та фізичної працездатності; методи розрахунку 

реального часу на виконання завдань та відпочинок. 

Учасники склали список своїх справ на різні проміжки часу (день та 

тиждень) і розподілили їх на 4 категорії за пріоритетом, на основі принципів 
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Ейзенхауера. Також учні дізналися про існування «хронофагів» та методи 

боротьби з ними, виявили власні «поглиначі часу». 

Також учасникам було запропоновано до розгляду поняття циркадного 

ритму, після чого вони визначили власний ритм і розрахували індивідуальні 

періоди максимальної розумової та фізичної працездатності відповідно до 

свого хронотипу. У груповій дискусії ми обговорили режим дня в умовах 

карантину та дистанційного навчання у відповідності до різних циркадних 

ритмів.  

Також учасники тестували себе у тому, наскільки точно вони відчувають 

плин часу, тривалість виконання задач, поділених на підзадачі. 

Під час третього заняття підлітки навчались тому, яким чином визначити 

власну успішність, не орієнтуючись на вчителя, що таке само-винагороди, 

якими винагородами можна зробити своє дистанційне навчання більш 

приємним.  

Прослухали міні-лекцію про самооцінювання рівня набутих знань за 

критеріями, затвердженими Міністерством Освіти, які використовують 

вчителі. Перевірили наявні навички та вміння на відповідність себе цим 

параметрам. Учасники дізналися про наступні самомотиватори: 

• інформаційні ресурси (цитати, прислів’я, книги, фільми, малюнки, музика 

тощо); 

• предмети (бажані речі, покупка чи дарування близькими людьми яких може 

стати мотивацією тощо); 

• люди (наслідування людей, які надихають власним прикладом: від батьків 

та друзів до відмих людей та історичних осіб); 

• рефлексивні практики (усвідомлення власних цінностей, цілей, розвитку 

особистості та окремих бажаних навичок тощо) 

Після цього учасники визначили найбільш дієві для кожного з них 

мотиватори.  
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Під час групової дискусії підлітки виокремили дистрактори – фактори 

середовища, що відволікають від дій, спрямованих на досягнення мети, а 

саме дистрактори, що характерні для начання вдома (як-то бажання зайти у  

соцмережі; їжі та напої; доступ до інших, невідповідних уроку, але цікавіших 

інформаційних ресурсів; бажання та можливість зв’язатися з друзями за 

допомогою дзвінків, смс та месенджерів; атмосфера, що не сприяє робочому 

настрою тощо). Після цього були сформулювані правила підтримки 

концентрації та протидії дистракторам: 

- визначити чіткий план виконання справ; 

- зробити окреме завдання цікавим для себе; 

- перетворити сам процес навчання у захоплюючу справу; 

- ввести власну систему винагород та покарань. 

Підлітки розробили «квест» під назвою «Виживання в умовах самоізоляції» 

та домовились ділитись враженнями від його проходження та «підкидати» 

один одному складні завдання.  

На четвертому занятті підлітки засвоювали опанування методів керування 

своїми емоціями, створення планів самодопомоги у випадках нападів тривоги 

чи апатичного стану. Учасники заповнювали методику самооцінки «Дерево» 

П. Вілсона з кількох позицій – в умовах звичайної шкільної освіти, в умовах 

навчання на курсах англійської мови, при дистанційному шкільному 

навчанні, при дистанційному інформальному навчанні. Також за допомогою 

вправи «Продовж речення» було зібрано додаткову діагностичну інформацію 

про  здатність учасників до рефлексії власних переживань. Було виявлено, 

що всі підлітки вважають свій стан під час дистанційного навчання у школі 

гіршим, ніж при реальному навчанні, тоді як навчання на курсах викликало 

незмінну реакцію або навіть дещо покращилося. Можна вважати це 

результатом як ефективного психологічного супроводу, так і оптимальних 

для таких умов обставин навчання.  
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Підлітки звернули увагу на ті «тригери», які викликали напади апатії або 

тривоги, а також ті ознаки, що супроводжували наближення таких нападів. 

Було розроблено як плани самодопомоги, так і підтримки один одного. 

Учасники отримали інформацію щодо основних технік управління 

емоційним станом, зняття стану тривоги та апатії. А саме фізичні (фізичні 

вправи, раціональне харчування, відпочинок і сон), емоційні (медитації, 

аутотренінг), інтелектуальні (планування часу, позитивне мислення) й 

духовні (сенс життя та життєві цінності і цілі) способи керування стресом.  

Підлітки застосували релаксаційні комплекси, направлені на зняття стану 

тривоги та прийоми управління своїм емоційним станом.  

Також вони створили та заповнили щоденник технік, які були використані у 

випадках сильних негативних емоційних станів. 

Техніки управління емоціями  У яких ситуаціях 

застосували? 

Який результат 

застосування? 

- Вербалізації власних 

почуттів  

- Я – висловлювання 

- Вплив на емоційний 

стан за допомогою усмішки  

- Емоційна підзарядка 

- Відновлення емоційної 

рівноваги за допомогою 

образів (вправа 

«Налаштування на емоційний 

стан») 

- Віддалення емоційної 

реакції, зменшення 

інтенсивності негативних 

емоцій («Зроби крок назад. 

  



151 
 

Подивись на ситуацію з 

іншого боку») 

- Вивільнення сильних 

емоцій через рухи 

 

На п’ятому занятті учасники планували своє майбутнє, як віддалене, так і 

найближче – при виході з карантину. Вони мріяли та планували, що саме їм 

треба вивчити для досягнення власної мети у майбутньому.  

Було розглянуто основні принципи планування та цілепокладання,  

усвідомлення та створення життєвих цілей, опанування методів визначення 

пріоритетних цілей для розвитку всіх сфер життя. Під час цих активностей 

підлітки повинні були сформулювати відповіді на питання «Як можна 

використати інформальне навчання для досягнення власної мети?». За 

допомогою вправи «Колесо життя» (сектор «Робота та бізнес» замінюється 

на «Навчання») учасники мали змогу оцінили поточний стан основних сфер 

життя, побачили проблемні ділянки, та визанчили ті сфери життя, вклад у які 

є пріорітетним саме зараз. До кожного з секторів учасники сформулювали 

цілі й завдання, реалізація яких можлива найближчим часом (за період 

карантину).  

Після цього учасники тренувалися коректно формулювати свої цілі, 

використовуючи схему SMART: 

• Specific – конкретні; 

• Measurable – вимірювані; 

• Agreed – узгоджені (з цілями більш високого рівня); 

• Realistic – реалістичні; 

• Timed – визначені в часі. 
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При повторному тестуванні було виявлено, що всі підлітки з нашої групи 

через місяць змогли успішно навчатись як у школі, так і на курсах іноземної 

мови. При цьому вони мали середній рівень як особистісної, так і ситуативної 

тривожності.  

Ось один з відгуків учасниці тренінгу для підлітків. Каріна, 15 років: «Я була 

не проти переходу на онлайн-навчання, коли нам сказали про це. Проте коли 

навчання почалося на практиці, я розгубилася. Все було незвично. Уроки 

стали ще більш нудними і сидячи за комп’ютером було просто неможливо 

сидіти і витрачати час на це, коли все цікаве просто на відстані сусідньої 

вкладки браузера. До того ж, вчителі була напружені і знервовані, новини 

навколо теж додавали тривоги і батьки були незадовлені тим, що я тепер 

фактично не хожу в школу, як їм здавалося. Коли мені запропонували 

тренінг, я була не впевнена, що мені це потрібно, проте погодилася, бо було 

цікаво. В результаті вийшло дуже круто, бо я дізналася багато нового про 

себе, дізналась свою акцентуацію, навчилася керувати часом та краще 

справлятись з емоціями. Під час проходження тренінгу я почувала себе так, 

ніби я вже навчаюся в університеті і вирішую якісь цікаві завдання. Коли ми 

робили квест, було взагалі дуже весело. Не думала, що можна ставитися до 

школи так. Тепер мені здається я легше зможу сприймати шкільні проблеми, 

а ще я зрозуміла, що мені треба більше часу витрачати на англійську якщо я 

дійсно хочу поступити в обраний мною університет (а я дуже хочу). Взагалі 

після тренінгу дистанційна школа почала мені навіть подобатись. Я 

зрозуміла, що по суті різниці немає, навчання однаково займає частину дня, 

але тепер в мене більше часу на спілкування. До речі, на тренінгу я 

познайомилась з парою нових людей з моєї школи, ми зараз спілкуємося. 

Класний тренінг. Я дуже задоволена». 

З цього відгуку видно, що психологічний супровід був необхідний дівчині, 

вона отримала навички тайм-менеджменту та базові психологічні знання, які 

допоможуть їй в майбутньому. У неї зменшився рівень тривоги та дезаптації 
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від незвичної ситуації. Також тренінг посприяв згуртованості та кращому 

знайомству дітей з однієї школи, і як наслідок, їх соціалізації. 

Ось що каже ще один учасник, Ярослав (16 років): «Мені дуже сподобався 

квест. Я люблю грати в РПГ (підвид комп’ютерних ігор, де треба розвивати 

персонажа, виживаючи в ігровому світі), і це в якийсь момент було схоже. 

Хотів би, щоб у нас постійно були такі тренінги. Психолог розповідала 

багато корисної інформації про те, як зрозуміти чого ти хочеш, як зробити 

так, щоб школа не заважала. Про те, що люди різні і з кожним можна 

знайти спільну мову, навіть якщо він дивний. Вона була привітна, знала 

багато про ігри та комікси, наводила приклади з моїми улюбленими 

персонажами. Зовсім не схожа на психологів, яких я бачив у кіно та нашого 

шкільного. Тепер я хочу більше цікавитися психологією, це дійсно допомагає 

у житті. Дистанційна школа мене не дуже напрягала, проте ситуація з 

карантином і те, що батьки тепер весь час вдома (через пандемію 

працюють з дому) і постійно бачать, що я роблю і стали більше 

контролювати – все це мені не подобалося. Я став більше нервувати. На 

тренінгу було даже багато інформації про те, що робити зі стресом, як 

влаштувати час так, щоб швидко робити все по школі, а потім спокійно 

робити, що мені хочеться, грати, дивитися стріми. Я став більше встигати 

і батьки перестали втручатися в мої справи. Вони бачать, що я справляюся 

і можу сам організувати свій час. Якщо я за компом, це не означає, що я 

нічого не роблю. Тепер я не хочу назад в офлайн. Сподіваюся, потім можна 

буде вибирати, як ти хочеш далі вчитися – ходити в школу чи вдома». 

З цього відгуку стає зрозумілим, що перехід на дистанційну освіту може бути 

некомфортним не через сам формат навчання, а через супутні фактори 

(більше часу вдома та контакту з батьками, відсутність постійного місця 

офлайн-спілкування тощо). Завдяки навичкам самоорганізції, підліток зміг 

довести батькам, що здатен самостійно планувати свій час, що покращило не 

тільки стосунки з батьками, які змінилися в умовах карантину, а й 
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самооцінку хлопця. До того ж, такі тренінгові програми розвивають інтерес 

до психології у підлітків, що є надзвичайно сприятливим для становлення їх 

особистості та майбутнього успіху в різних сферах життя. 

Підсумовуючи цей підрозділ, ми можемо дійти висновку, що впровадження 

програми психологічного супроводу може полегшити перехід до 

дистанційного навчання, розвинути інтерес до саморозвитку та самопізнання, 

сприяє розвитку навичок спілкування та є корисним як для підлітків, так і 

для їхніх батьків. 

 

3.3. Впровадження психологічних підходів під час інформальних 

занять з англійської мови з в’єтнамськими школярами 

Для достатнього розуміння специфіки навчання в’єтнамських школярів, яка у 

багатьох проявах значно відрізняється від української, варто зазначити 

культурні особливості системи освіти цієї країни, які беззаперечно мають 

вплив на розвиток, менталітет та особливості формування особистості 

дитини в цій системі. 

Система освіти В'єтнаму включає дитячі сади, школи, аналоги професійно-

технічних училищь, коледжі та університети. На даний момент в країні, як і у 

всій Південно-Східній Азії, існує тенденція до навчання дітей все більшій 

кількості освітніх дисциплін. Рівень освіти підвищується, але це безумовно 

веде до того, що в учнів стає все менше вільного часу, який необхідний для 

дитячого розвитку, звичайних дитячих ігор. 

У В'єтнамі є не тільки державні, але й приватні дитячі садки. Багато з них 

розташовані у звичайних приватних будинках. Навіть в найпростіших 

дитячих садах В'єтнаму часто встановлені відеокамери і батьки через 

спеціальну програму на телефоні можуть подивитися, чим зайняті їхні діти. В 

державні дитячі садочки приймають дітей у віці від 1.5 до 5 років. У дитячих 

садках великих міст, коли діти досягають віку 4-5 років, вони починають 
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вивчати алфавіт і основи арифметики. У більшості дитячих садків для групи 

відведена одна кімната, в якій діти сплять, їдять і грають. Якщо у закладу є 

своя територія для прогулянок, то дітей виводять гуляти, а якщо такої зони 

немає, то малюки знаходяться в приміщенні весь день. Зазвичай біля 

приватних будинків проходять досить жваві дороги і гуляти там не 

представляється можливим, але у багатьох будинків є двір, хоча і зовсім 

невеличкий. У великих містах і на курортах є міжнародні дитячі сади, в них 

умови дещо відрізняються. Дітей можуть навчати англійською і навіть 

російською, є працівники з європейських країн чи США. 

Обов'язковою для в'єтнамських дітей є п'ятирічна початкова освіта. Після 5 

класу батьки повинні оплачувати навчання. Якщо сім'я малозабезпечена, то 

дитину все одно навчають за рахунок матеріальної допомоги громадських 

фондів або приватної благодійності. В 1-й клас діти йдуть у віці 6 років. У 

початковій школі дітей навчають математиці, в’єтнамській мові, 

суспільствознавству, природознавству, музиці, моралі, мистецтву, 

фізкультурі. У 4 класі до цих предметів додаються географія, історія та 

англійська мова (в спеціалізованих школах можуть також викладати 

китайську, російську, французьку). Неповна середня освіта – це період 

навчання з 6 по 9 клас (4 роки). До списку обов'язкових предметів додаються 

такі дисципліни як біологія, хімія, фізика, інформатика (включаючи основи 

програмування), школярі відвідують додаткові позакласні заняття, беруть 

участь в гуртках та творчих майстернях (інформальна освіта) і проходять 

курси профорієнтації. Після закінчення 9 класу складається випускний іспит. 

Він же є вступним для проходження в 10 клас. Чим вище оцінки учня, тим 

більш престижну школу він може обрати. 

Повна загальна середня освіта – 12 класів (ще 3 роки школи після неповної 

середньої). Для того, щоб перейти на цей рівень, учням необхідно успішно 

здати загальний іспит, який проводиться на державному рівні або вони 

повинні бути рекомендовані до вступу за хорошу успішність і зразкову 

поведінку. 
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В'єтнамські учні середньої школи мають форму і піонерські галстуки. У 

В'єтнамі існує піонерська організація, яка прищеплює такі принципи як 

працьовитість, скромність і любов до своєї країни. Для старшокласниць і 

студенток формою в урочистих випадках служить білий національний 

костюм аозай. В інший час старшокласники носять шкільну форму своєї 

школи, але вже без піонерського галстука. 

В кінці 12-го класу школярі здають національні випускні іспити для того, 

щоб отримати диплом. Випускні іспити проводяться з наступних предметів: 

математика, в'єтнамська література, іноземна мова і три предмети, які 

видаються Міністерством освіти і професійної підготовки В'єтнаму. 

У школах використовується десятибальна оцінна система: 8-10 балів 

(відмінно); 6.5-7.9 балів (добре); 5-6.4 балів (задовільно); 0-4.9 балів 

(незадовільно). 

 Абсолютна більшість в’єтнамських школярів з раннього віку вивчають 

англійську мову в спеціальних мовних школах та центрах. Саме тут 

відбувається основний процес інформальної освіти. Музичні та художні 

школи також існують, але мають низький рівень розповсюдженості та 

популярності. Танцювальні гуртки відсутні практично повністю. Проте 

популярні гуртки бойових мистецтв та шахові клуби. 

Оскільки провідною системою інформальної освіти є мовні центри, вони 

мають специфічну організацію навчального простору та навчального 

процесу. 

Мовні центри розповсюджені надзвичайно широко. В одному кварталі 

можуть бути присутні одночасно п’ять-шість центрів. Внутрішня організація 

здебільшого однакова. Групи налічують від 4 до 20 студентів. Парти 

розташовані вздовж стіни, мають вигляд стільця зі столиком, що 

відсувається, індивідуальні. Аудиторії обладнані великою дошкою, яка 

закриває собою вікно. Це – стандартна практика всіх учбових центрів та 

інформальних закладів освіти у В’єтнамі, і не тільки закладів освіти, а й 

більшості закладів в цілому. Від сонця тут прийнято ховатись, тому що 
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середня температура +32 градуси за Цельсієм цілий рік. З тієї ж причини, 

абсолютна більшість приміщень обладнані потужними кондиціонерами, що є 

обов’язковою умовою для проведення занять, тому що в разі відсутності чи 

випадкової поламки кондиціонера, приміщення стає надзвичайно жарким та 

задушливим навіть для місцевих дітей, не кажучи вже про іноземних 

викладачів. Часто простір між партами покриває килим, що дає змогу дітям 

сидіти та лежати на ньому за бажанням чи проводити заняття сидячі у колі на 

підлозі подібно до тренінгового класу. Лежати чи сидіти на підлозі є нормою 

для в’єтнамських дітей, вони роблять це вільно навіть у державних школах. 

Це не викликає подиву чи заборони зі сторони викладачів. Якщо килиму у 

класах немає, то наявний окремий ігровий клас зі спеціальним покриттям, 

іграшками, надуваним басейном з кульками тощо, де діти можуть 

спілкуватися та відпочивати між заняттями чи після, чекаючи на батьків. 

Оскільки вся країна пересувається мото-транспортом чи авто, всі діти до 18 

років добираються у школу та зі школи з батьками чи іншими дорослими. 

Дозвіл водити мопед можна отримати лише в 18 років. Громадським 

транспортом (автобуси) пересуваються вкрай рідко, лише за умов 

тимчасових проблем із особистим траспортом у родині. Пішки в'єтамці 

ходять виключно на відстані до декількох метрів. У кожної групи є викладач-

носій англійської мови (або представник європейської країни, що виглядає як 

носій та має відповідний рівень знання англійської та вміння викладати). До 

того ж, в аудиторії зазвичай присутній асистент вчителя в'єтнамської 

національності, що бере на себе відповідальність за порядок та дисципліну у 

групі, забезпечення учбовими матеріалами, організаційні питання. Студенти-

підлітки, як правило, працюють лише з вчителем-носієм, без асистента, 

беручи відповідальність за поведінку та організаційні питання на себе. 

Треба зауважити, що роль та ставлення до фігури вчителя в Україні та 

В’єтнамі значно відрізняються. Якщо українські підлітки розглядають 

вчителя скоріше як людину, яку найняли їх батьки для того, щоб вона їх 

вчила та розважала – повага при цьому виражається приблизно така сама, як 
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до робітника сфери обслуговування, то у В’єтнамі має місце культ вчителя як 

такого, а вчитель європейської зовнішності взагалі сприймається як кінозірка 

чи людина з далекої галактики. Ця тенденція спостерігається у багатьох 

азіатських країнах, окрім найбільш розвинених (Японія, Сінгапур, Гонконг). 

Саме тому викладач-носій має надзвичайно високу відповідальність, 

виступаючи не лише (а можливо й не стільки) викладачем мови, а й 

рольовою моделлю, джерелом інформації про світові тенденції, традиції та 

норми, прикладом поведінки та наслідування. 

Для більшого занурення у культуру англомовних країн, а також (в значній 

мірі) через фонетичну складність в’єтнамської мови та важкість для 

представників інших краін вимови в’єтнамських імен, усі діти (їх тут 

називають «студенти» незалежно від віку) при вступі до інформальних 

закладів вивчення мови отримують своє «англійське ім’я». Батьки, старші 

сіблінги, адміністрація школи, викладачі чи сама дитина обирають собі ім’я, 

поширене у англомовних країніх, часто за схожістю на слух з рідним ім’ям 

або просто згідно уподобань. Так, дівчата на ім’я Лінн чи Лан (популярні 

жіночі в'єтнамькі імена) перетворюються у закладі інформальної освіти на 

америко-європейських Лінду чи Лану. Серед хлопчиків дуже популярні імена 

Джек, Том, Пітер. Тут виникає чимало курйозних випадків через особливості 

вєтнамської неймінгової культури та взагалі мовних норм. Річ у тім, що 

більшість слів у в’єтнамській мові є дуже короткими, складаються із трьх-

чотирьох літер та не відміняються ні за родом, ні за відмінком, не мають 

зменшувально-пестливих форм, суфіксів тощо. До того ж, у в’єтнамській 

культурі немає окремо визначених буквосполучень для імен. Тобто, роль 

імен відіграють інші слова, що вже мають значення і дітей називають згідно з 

цим значенням, щоб надати особливих рис. Так є імена, що перекладаються і 

звучать на в’єтнамській як Квітка, Король, Володар, Щасливий, Щедрий 

тощо. І при виборі «англійського імені» у школі мов, батьки часто 

користуються цим принципом. Таким чином з’являються студенти, яких 
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звати англійською мовою Happy (Щасливий), Lucky (Той, якому таланить). 

Часто в'єтнамські батьки також дають дітям імена, що співпадають з назвами 

фруктів, тварин, їжі чи предметів (в тому числі торгових марок), які в 

культурі вважаються символом щастя, достатку. Цей принцип також 

«наслідується» у виборі «англійського імені» й поряд з традиційними Мері та 

Біллі, з'являються студенти на ім'я Carrot (морква), Sparrow (горобець), Apple 

(фрукт чи назва відомої компанії), або навіть ChickenMeat (куряче м’ясо), 

Sushi (суші) та Phone (телефон). До того ж, через відсутність суфіксів та 

«повних-коротких» форм імен, характерних для західних країн, у школі 

можуть бути дві студентки на ім’я Вікі та Вікторія або два студенти на ім’я 

Том і Томас, які не усвідомлюють, що фактично мають однакові імена і 

виправляють учителя, вважаючи, що він помилився та переплутав імена, 

якщо він раптом називає їх відповідно більш короткою чи більш повною 

формою звичного йому імені. 

Ці та інші культурні особливості мають свій вплив на процес інформальної 

освіти та зумовлють специфіку його організації. Спеціаліст з іншої країни 

має бути ознайомлений з культурними нормами для ефективної роботи та 

психологічного комфорту всіх учасників. Саме тому ми вирішили стоврити 

програму психологічного супроводу та адаптації новоприбулих викладачів з 

інших країн до роботи в центрах викладання англійської мови в'єтнамським 

дітям. Їй присвячено підрозділ 3.4 цієї роботи. 

Основним завданням психолого-педагогічного супроводу в вибірці 

в'єтнамських дітей згідно нашого попереднього дослідження є підвищення 

рівня емоційного інтелекту. Перевагою системи інформального освіти в 

порівнянні з формальною є гнучкість, яка дозволяє при необхідності 

розширити методологію введенням психологічних вправ під виглядом 

навчально-ігрових активностей. 

Впровадження психологічних підходів під час інформальних занять з 

англійської мови з в’єтнамськими школярами полягало у наступному. 
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На початку нашої роботи з в’єтнамькими підлітками на базі приватних 

закладів вивчення англійської мови «Super Youth Language School» у м. 

Хошимін та м. Б’єнхоа (провінція Донгнай) ми провели початкове 

дослідження для виявлення наявного стану емоційного інтелекту, 

професійної спрямованості, самооцінки, копінг-стратегій та рівня соціалізації 

в цілому серед студентів. Було виявлено, що емоційний інтелект знаходиться 

на рівні нижче середнього, особливо у факторах визначення власних емоцій 

та емоцій інших осіб. Самоцінка в цілому по більшості груп знаходилася на 

рівні вище середнього, у великій залежності від академічнх успіхів студента. 

Серед копінг-стратегій переважали ідентифікація, регресія та проекція. 

Рівень професійної спрямованості був середнім, проте, як виявилося із 

спілкування та учбових бесід зі студентами, рівень інформавоності про світ 

професій та можливості самовизначееня та самореалізації був недостатнім. 

Рівень соціалізації був нижче середнього, але це можна пояяснити тим, що 

більшість груп були сформовані нещодавно та ще не встигли сформувати 

достатні чи значущі соціальні звязки, окрім тих студентів, які прийшли до 

закладу разом зі своїми найближчими друзями, однокласниками чи 

братами/сестрами і потрапили в одну групу в такому складі.  

Роль дослідника полягала у навчанні дітей англійської мови та, з дозволу 

батьків та керівництва школи, впровадження психологічних методик та вправ 

у процес навчання з метою покращення як навчальних результатів, так і 

психологічних показників студентів. 

В процесі роботи зі студентами ми використовували лекції та бесіди на тему 

вміння спілкуватися, мистецтва та культури західних країн, психологічних 

знань, необхідних підліткам. Також було застосовано авторські вправи та 

методики, які поряд з вивченням англійської мови (що є основним напрямом 

діяльності та метою центру), також дозволяли покращити психологічні 

показники групи та розвинути у студентів емоційний інтелект, ефективне 

розпізнавання та розрізнення власних емоцій, емоцій вчителя та 

одногрупників; адекватне професійне спрямування та самооцінку; 
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комунікативні та соціальні навички; ефективні копінг-стратегії; володіння 

міжкультурною комунікацією та розуміння поведінкових норм західних 

країн. 

За допомогою цих ігор та вправ та ефективного психологічного супровіду під 

час занять з англійської мови, за семестр у всіх груп дітей та підлітків 

відбулася значна позитивна динаміка.  

Таблиця 3.3 

Динаміка самооцінки при застосуванні програми психологічного 

супроводу 

Показники До 

впровадження 

програми 

Після 

програми 

Достовірність 

розбіжностей 

за критерієм 

Стьюдента 

Контрольна 

група 

                             Самооцінка 

Краса 6,2+\-0,13 6,7+\-

0,22 

Не 

достовірно 

6,6+\-0,17 

Розум 6,8+\-0,26 8,2+\-

0,31 

р ≤ 0,05 7,1+\-0,45 

Вміння малювати 4,3+\-0,16 5,4+\-

0,17 

Не 

достовірно 

4,8+\-0,67 

Вміння розмовляти 

англійською 

5,1+\-0,11 8,3+\-

0,25 

р ≤ 0,05 5,9+\-0,66 

Доброта 7,5+\-0,21 8,2+\-

0,54 

Не 

достовірно 

7,8+\-0,73 

Щастя 8,6+\-0,15 9,1+\-

0,26 

Не 

достовірно 

8,9+\-0,89 

 

Зокрема, рівень соціалізації та соціальної взаємодії (за експертними оцінками 

психологів та педагогів) досягнув високого рівня, у більшості груп був 
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високий або дуже високий рівень групової згуртованості, були утворені 

стійкі соціальні та емоційні звязки всередині групи, між учасниками різних 

груп та в діадах «учитель-студент» та «учитель-група». Фігура викладача 

набула особистого авторитету та значущості. Студенти, особливо підлітки, 

досить швидко усвідомили позитивний вплив викладача та тренінгового 

процесу на власне самопочуття у колективі та результати психологічної та 

навчальної діяльності. Якість та рівень виконання вправ зростали поступово 

та впевнено, що призвело також до неочікуваного впливу на академічні 

успіхи та, як наслідок, до того, що більшість експериментальних груп дістали 

високі результати на фінальних тестуваннях із мови і були надзвичайно 

задоволені своїми досягненнями. Це, звісно, призвело до покращення 

самооцінки, яка у цій країні має надзвичайну кореляцію із академічними 

досягненнями, що висвітлено у розділі 2. 

Динаміка впливу програми на розвиток емоційного інтелекту відображена у 

таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Динаміка розвитку емоційного інтелекту при застосуванні програми 

психологічного супроводу 

Показники До 

впровадженн

я програми 

Після 

програм

и 

Достовірніст

ь 

розбіжносте

й за 

критерієм 

Стьюдента 

Контрольн

а група 

Міжособистісний 

емоційний інтелект 

33,36+\-0,28 38,31+\-

0,55 

р ≤ 0,05 36,66+\-

0,41 

Внутрішньоособистісн

ий емоційний інтелект 

39,05+\-0,43 45,18+\-

0,73 

р ≤ 0,05 42,15+\-

0,68 
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Продовж. табл. 3.4 

Розуміння емоцій 33,82+\-0,37 43,27+\-

0,64 

р ≤ 0,01 35,77+\-

0,59 

Управління емоціями 39,25+\-0,29 42,11+\-

0,35 

Не 

достовірно 

36,42+\-

0,61 

Загальний рівень 

емоційного інтелекту 

72,41+\-0,43 84,25+\-

1,33 

р ≤ 0,05 76,63+\-

0,98 

 

Більшість параметрів емоційного інтелекту достовірно покращилися в 

основній групі та залишилися незмінними в контрольній. Рівень емпатії, 

загального емоційного інтелекту, усвідомлення емоцій, розрізнення їх у себе 

та оточуючих зріс значуще. Це допомагає студентам у контакті із викладачем 

та одногрупниками, і сприяє не тільки більш ефективному вивченню 

англійської мови за рахунок емоційного підлаштування до викладача та його 

розуміння, а й у розвитку особистості підлітка в цілому. Це також вплинуло 

на внутрішньогрупову та міжгрупову динаміку, посприявши утворенню 

міцних дружніх зв’язків та приязного ставлення до одногрупників. В перші 

дні проведення ігор, де потрібно заявляти про себе, виконувати творчу 

інтелектуальну активність перед усією групою, охочих було небагато, 

більшість студентів соромилися проявляти свою індивідуальність, але 

наприкінці занять, навіть найбільш схильні до інтроверсії учасники групи 

охоче брали участь в іграх та активностях, заявляли про себе під час 

навчальних завдань та обговорень, виходили до дошки тощо.  

Щодо професійної спрямованості, маємо декілька особистісних результатів. 

Зокрема, один студент, що має «англійське ім’я» Джонні, 14 років, так 

розповідає про свій досвід вивчення мови з психологічним супроводом: «Я 

дуже полюбив англійську завдяки урокам з нашим вчителем у моїй мовній 

школі. Спочатку я не хотів іти на ще одні курси, проте з перших же занять 

у «Super Youth» почав розуміти, що тут досить цікаво та не так, як у 
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більшості звичайних курсів. Наша вчителька розповідає дуже багато 

історій про світ та країни, в яких побувала, та в якій народилася. Ми граємо 

в цікаві ігри, з них я вивчив чимало нових слів, яких не було у підручнику. Тут я 

зустрів кількох нових друзів та навіть привів свого однокласника до себе у 

групу, бо йому сподобались мої розповіді про заняття. У мене є кілька 

улюблених ігор та вправ і вчителька завжди не проти провести саме їх. З 

нею взагалі легко домовитися, чи часто пропонуємо свої ігри або просимо 

зіграти ще раз у те, що комусь з нас до вподоби і в обмін на пару успішно 

виконаних граматичних завдань, ми отримуємо улюблені ігри наприкінці 

уроку. Це найкраща частина тижня, коли я в англійській школі. А ще я 

вирішив вчитися в Європі і стати журналістом, щоб мати змогу 

подорожувати і побачити на власні очі ті міста й речі, про які розповідає 

наша вчителька. Англійська для цього в мене вже є (посміхається)». 

З цього наративу ми можемо зробити висновки, що у Джонні значно зріс 

рівень соціалізації під час занять, він виявляє лідерські якості, відкрито 

пропонуючи свої улюблені активності, у групи з викладачем добре 

налагоджений комунікативний та емоційний зв’язок. До того ж, видно прояв 

зацікаленості професійною орієнтацією та мотивація до вибору якісної освіти 

й престижної професії. 

 

Ось що каже Лілі (13 років), одногрупниця Джонні: «О, я люблю ходити 

сюди (мається на увазі школа інозмених мов) більше ніж у школу. Я навіть 

кілька разів приходила сюди замість школи, коли у батьків не було часу 

везти мене до гімназії, а живемо ми тут, поряд. Вчителька постійно 

жартує з нами та посміхається. З нею можна сфотографуватись або 

запитати її будь-що, вона з радістю відповість і навіть пояснить, якщо ми 

не зрозуміли її відповідь (сміється). Я дуже люблю ігри, де потрібно 

вгадувати емоції або показувати когось чи щось, це так весело! І у мене 

доволі гарно виходить, я майже завжди виграю, це всі мої одногрупники 

знають. Я тут дізналася дуже багато нового про світ, про людей. Наша 
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вчителька та інші іноземні викладачі багато розповідають про свій досвід, 

про те, як стали викладачами. Їх завжди можна про все запитувати і вони 

ніколи не скажуть, що це нечемно, чи неввічливо, чи я не маю права задавати 

питання. Навпаки, це схвалюється. Мені подобається таке навчання. А ще я 

б хотіла стати викладачем англйської, як моя вчителька. Мені здається, це 

дуже круто і у мене б гарно виходило. Мене вже зараз слухають молодші та 

одногрупники. Із нетерпінням чекаю літньої програми мовної школи. Не буде 

школи і можна буде проводити тут цілий день!» 

 

Із цієї емоційно забарвленої розповіді студентки-підлітка видно, що 

інформальна освіта викликає у неї інтерес та мотивацію. Варто зауважити, 

що частина дітей дісно час від часу приходять до мовного центру замість 

основної школи, центр надає можливість перебування та приватних уроків в 

цей час, якщо батьки не змогли відвести дитину до школи вчасно, а вдома 

саму лишати не хочуть. Також існує літня програма школи на цілий день, яка 

користужється великою популярністю серед в’єтнамських школярів та їх 

батьків. Таким чином, можна зауважити зростаючу популярність 

інформальної освіти та прихильність до неї серед дітей, підлітків та їхніх 

батьків. Також з відгуку Лілі видно, що в неї досить розвинений емоційний 

інтелект та їй подобаються активності на збільшення його рівня. Маємо 

також зауважити професійну спрямованість і ефективний рівень комунікації 

та соціалізації, який отримує розвиток та підкріплення на курсах. Дівчина 

схвалює інформальні методи освіти, де учні мають більш рівні позиції з 

викладачем порівняно з традиційними закладами. 

Місс Камілла (Нгуєн Хоа Лан), в’єтнамська викладачка англійської та 

асистент іноземного викладача, що супроводжувала заняття з 

експериментальними групами. «Ці вправи та заняття з психологічним 

супроводом надзвичайно корисні для студентів. Діти стали проявляти 

більшу активність у всіх заняттях, більше спілкуватися між собою, 

ставити мені питання. З’явилася зацікавленість у навчанні та розвитку. Я 
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сама брала участь у декількох іграх та активностях і можу сказати, що 

вони є цікавими та розвиваючими навіть для дорослого. Коли мої студенти 

проходили дослідження і давали відповіді на питання тесту професійної 

визначеності, багато з них розпитували про різні професії, на чималу 

кількість яких вони вперше звернули увагу чи дізналися про їх існування. Це 

дуже корисний досвід. До того ж, вправи, в яких треба проявляти складні 

форми соціальної поведінки, як-от у грі в «Цифри», де потрібно уважно 

спостерігати за всіма іншими учасниками, відчувати момент, коли влучно 

проявити свою роль або дати «виграти» іншому заради виграшу всіх, такі 

ігри вчать дітей високого рівня комунікації в суспільстві. Практика з 

малюнками «Я на уроках англійської» дозволила колективу викладачів 

побачити себе та школу очима студентів та звернути увагу на ті моменти, 

які могли бути невидимими в звичному повсякденні. Також варто 

зауважити, що вивчення емоцій, не тільки як назв іноземною мовою, а й як 

станів, проявів у себе і оточуючих є корисною учбовою практикою. Була 

рада долучитися до цієї програми та допомогти у проведенні та організації. 

Сподіваюся, що після цього психологічні методи вивчення англійської будуть 

залучені у всіх центрах нашої мережі та поза нею». 

 

З цього відгуку можна побачити позитивне ставлення працівників 

інформального закладу освіти до вивчення мови із застосуванням тренінгово- 

психологічних методів. Також, з відгуку постає очевидним те, що результати 

помітні не лише дітям та досліднику, а й працівникам закладу. Місс Камілла 

помічає розвиток емоційного інтелекту у студентів, зріст профрієнтаційних 

тенденцій, вищий рівень соціалізації та групової взаємодії. До того ж, вона 

зазначає, що сама залюбки брала участь у психологічних іграх та вправах, що 

наштовхує на подільші перспективи досліджень та роботи в напрямку 

розробок спеціалізованих тренінгів для викладачів інформальної освіти, які 

будуть відповідати вимогам часу та бути корисними не тільки для 
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поркащення роботи викладачів, а і як інструмент розвитку та вдосконалення 

«м’яких здібностей» та особистості вчителя. 

Додатково нами було помічено покращення контакту між в’єтнамськими 

викладачами-асистентами, що супроводжували групу та студентами у бік 

більш дружніх та рівних стосунків, збільшення інтересу одне до одного та 

неформального спілкування. 

Варто також зазначити позитивну динаміку у показниках самооцінки у 

окремих студентів та в середньому по групах. Оскільки самооцінка у цій 

підлітковій етнічній культурі тісно пов’язана з академічними результатами, 

то маємо припущення, що робота одночасно у напрямах покращення 

самооцінки у групі за рахунок створення сприятливої довірливої атмосфери 

та діяльність, направлена на підвищення інтересу та мотивації до вивчення 

мови запустили позитивне «замкнуте коло», де один фактор стимулює інший 

у напрямку постійного зростання.  

 

3. 4. Тренінг для викладачів англійської мови, які працюють з 

в’єтнамськими підлітками в системі інформальної освіти 

Група складалася з 11 учасників-викладачів, які володіли українською, 

російською, та англійською мовою і не володіли в’єтнамською. Перед 

початком тренінгу ми провели опитування викладачів щодо готовності 

працювати з в’єтнамськими дітьми, рівня володіння робочою ситуацією та 

адаптації до її умов. 

Викладачі показували слабкий рівень знання особливостей в’єтнамської 

системи освіти, культурних норм, поведінки дітей та викладачів у колективі. 

Спостерігалися симптоми відсутності мотивації через нечітке або зовсім 

відсутнє уявлення реалій викладання в Азії, страх нової культури, 

неготовність працювати та бажання опановувати нову культурно-виробничу 

сферу. Більшість викладачів мала досвід роботи з дітьми, проте або 

виключно з учнями однієї з вчителем національності або європейськими. 
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Досвіду роботи з азіатськими дітьми не мав жодний викладач. По групі було 

виявлено середній рівень тривожності та орієнтацію на результат. Рівень 

емпатії був вище середнього по групі. Рівень розпізнавання емоцій був 

середнім. Більшість учасників визначали проблемність ситуації у тому, що ні 

вони, ні їх учні не володітимуть рідними мовами одне одного під час 

навчання і така ситуація у них виникає вперше у професійній практиці. 

Тобто, за потреби, вони не матимуть змоги дати додаткові інструкції та 

пояснення рідною для дітей мовою або прояснити навчально-поведінкову 

ситуацію. Поставало також питання щодо специфічних культурних норм 

поведінки у соціумі, які притаманні в’єтнамським школярам. Більшість 

учасників були незнайомі з культурою або знайомі поверхнево і мали 

відчуття тривожності щодо потрапляння у незвичні ситуації під час уроку, 

вірогідно суттєво відмінної поведінки в’єтнамьских школярів та невміння 

діяти у таких ситаціях ефективно, адаптивно та згідно з культурними 

нормами. В ході комункації з учасниками на тренінгу було також виявлено 

чимало хибних уявлень щодо в’єтнамського суспільства, виховання дітей, 

організації системи освіти та азіатських поведінкових норм в цілому, 

продиктованих стеореотипами чи недостовірними/застарілими джерелами 

інформації. Характерним було також почуття відчуженості, настороженості 

та невпевненості у собі внаслідок великої відстані від рідного та звичного 

осередку праці, життя та спілкування та істотних відмінностей у культурі, 

побуті, кліматичних та мовних умовах. Фактично, учасники тренінгу, які 

щойно прибули з рідної країни і в більшості своїй досвіду подорожей чи 

перебування в істотно відмінних від своєї культури умовах до того не мали, 

потребували не лише адептації своїх професійних навичок до нової ситуації, 

а й психологічної адаптації та інформування щодо культурно-поведінкових 

норм, особливостей спілкування від представника своєї культури, який має 

більший досвід і відповідні психологічні знання та навички. Вирішення цієї 

проблеми і було додатковою метою нашого тренінгу поряд з основними. 
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Програма тренінгу 

«Свій серед в’єтнамських студентів» 

Мета: сформувати чітке уявлення про специфіку викладання англійської 

мови в’єтнамським дітям в умовах інформальної освіти; відпрацювати вміння 

диференціювати адаптивні та неадаптивні прояви учнів у спілкуванні. 

Тренінг спрямований на вирішення наступних завдань: 

 розвиток адекватного розуміння соціокультурних особливостей 

в’єтнамських дітей; 

 розвиток емоційної стабільності у складних навчальних ситуаціях; 

 розвиток уміння справлятися зі специфічними для даної культури 

навчальними ситуаціями; 

 надання інформації щодо особливостей викладання англійської в 

умовах інформальної освіти дітям 4 навчально-вікових груп (3-5, 6-8, 9-

11, 12-14 років); 

 здійснення оцінки рівня емоційного інтелекту в’єтнамських дітей в 

умовах інформальної освіти; 

 опанування ігрових вправ та активностей, які будуть спрямовані на 

підвищення рівня емоційного інтелекту в учнів. 

Учасники: мала група (4-12 чоловік), викладачі будь-якої статі та віку, які 

мають професійну підготовку, але не мають досвіду викладання у В’єтнамі. 

Тривалість проведення: 2-денний тренінг по 6 годин. 

Приміщення: з кондиціонером, столи та стільці роздільні та не фіксовані. 

Обладнання: фліп-чарт (або дошка), маркери, кольорові стікери, роздатки з 

ігровими вправами, аркуші А4, картки зі словами, маленькі аркуші паперу, 

олівці, ручки, м’ячик. 

Перший день був присвячений розгляду вікових груп 4-6 років та 7-8 років, а 

другий направлений на специфіку роботи з віковими групами 9-11 років та 

11-14 років. 

Очікувані результати:  
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Розуміння учасниками соціокультурних особливостей в’єтнамських дітей; 

успішне опанування ігрових вправ та активностей, які будуть спрямовані на 

підвищення рівня емоційного інтелекту в учнів, а також введення їх в план 

уроку у відповідності з навчально-віковою групою (4-6, 7-8, 9-11, 12-14). 

Уміння справлятися зі специфічними для в’єтнамської культури навчальними 

ситуаціями та розвиток емоційної стабільності у таких випадках. 

Учасники пропонують способи вирішення ситуацій, наданих перед лекцією, 

обговорення у групі найоптимальніших дій з огляду на культурні 

особливості. 

Детальний зміст тренінгу викладений у Додатку Д. 

Треба зауважити, що хоча більшість поведінкових ситуацій у різних вікових 

групах є схожою, шляхи вирішення варіюють залежно від вікової групи та є 

культурно відмінними від аналогічних ситуацій з українськими дітьми. 

Наведемо яскравий приклад. Прийом їжі та напоїв під час уроку у 

в’єтнамських приватних закладах є абсолютно прийнятною практикою (на 

відміну від більшості українських закладів), більше того, студенти охоче та 

часто пропонують викладачеві пригощатися своєю їжею (зазвичай снеки, 

солодощі, вироби з рисового паперу) і можуть ображатися, якщо викладач 

відмовляється. Адекватна реакція викладача, відмінна від реакції на цю ж 

ситуацію в українських реаліях і є бажаний результат тренінгової роботи. 

Після тренінгу середній рівень емпатії по групі збільшився, суттєво 

зменшився рівень тривожності та невизначеності, зросла мотивація до роботи 

в цілому та до роботи із в’єтнамськими школярами. Учасники заявили, що 

почувають себе значно більш упевнено, мають арсенал прийомів та запас 

знань для подолання специфічних міжкультурних ситуацій, мають уявлення 

про організацію та специфіку викладання в’єтнамським дітям із урахуванням 

рекомендацій, сфомованих в результаті нашого дослідження. Ми вважаємо 

обидві поставлені мети перед тренінгом успішно виконаними. 
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Ось що каже одна з учасниць, Юлія 29 років: «Я приїхала до В’єтнаму за 

тиждень, чекала початку роботи викладачем англійської мови. Було дуже 

багато вагань та сумнівів чи справлюся я з роботою. Я мала чималий досвід 

роботи з дітьми в Україні, де при нагоді завжди була українська, якою 

можна пояснити чи прояснити будь-які робочі моменти. А тут учні, які 

говорять тільки англійською, до того ж на невисокому рівні. Але це було не 

найбільшою проблемою. Насправді я зовсім не уявляла, як проходитиме 

навчання. Мені розповідали, що в групах та класах дітей по 50, що вони всі 

можуть хапати викладача за руки, торкатися до обличчя та одягу, що 

заняття проходять в приміщеннях, де всі сидять на підлозі без покриття, 

що немає вікон в аудиторіях та ще чимало чуток та неперевіреної, але 

неприємної інформації. До того ж, я хотіла адаптувати свою манеру 

викладання до тієї, що підходить місцевим дітлахам, я хотіла бути 

хорошим викладачем, але мені бракувало інформації. Завдяки тренінгу, який 

я відвідала, всі мої сумніви та тривоги замінилися відчуттям впевненої 

грунтовної підготовки, розумінням своїх сил та можливостей, достовірною 

інформацієї з «перших вуст» про реальний процес навчання в’єтнамських 

школярів. Я змогла адаптувати свій попередній досвід, усвідомила тонкощі 

та нюанси викладання в Азії та вивчила чимало нових методик, які тепер 

зможу легко застосовувати. Після тренінгу мої перші уроки були зовсім не 

складними для мене, я легко знайшла спільну мову зі студентами та 

вирішувала поведінкові ситуації так, ніби я вже кілька місяців тут працюю. 

Дуже вдячна.» 

З цього відгуку ми можемо побачити, що тренінг виконав свою мету та 

функції і може бути використаний як подальша ефективна програма 

адаптації іноземних викладачів до реалій викладання у В’єтнамі. 
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Висновки до розділу ІІІ 

1. Розроблена нами система психологічного супроводу учасників процесу 

інформальної освіти розрахована на співпрацю з дітьми, батьками та 

вчителями. Навчання педагогів інформальної освіти, які працюють з 

представниками інших культур має проводитись з урахуванням 

культурних відмінностей. 

2. Психологічна допомога, спрямована на зменшення тривоги при 

переході з традиційної на дистанційну освіту, має проводитись як з 

дітьми, так і з батьками. Складовими програми є психоедукація, 

розвиток навичок саморегуляції, самооцінки, організації власного часу.  

3. Проведення занять в системі курсів іноземної мови має враховувати 

етнокультурні особливості учнів. Психологічний супровід в ході занять 

спрямовано на розвиток емоційного інтелекту школярів та їхньої 

адекватної самооцінки. Запропоновані нами ігрові технології сприяють 

реалізації поставленого завдання. 

4. При навчанні педагогів широке використання кейсових методів та 

ігрових технологій допомагає адаптації спеціалістів, як до специфіки 

інформальної освіти, так і до етнокультурних особливостей учнів. 
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ВИСНОВКИ 

1. Інформальна соціалізація – це суб’єктна активність особистості, 

самостійний вибір власного шляху саморозвитку та способу 

відпочинку. Інформальна соціалізація сприяє психосоціальному 

розвитку підлітків, це розвиток їхньої емоційної сфери – емоційного 

інтелекту, навичок та індивідуального стилю подолання стресових 

ситуацій. У підлітковому віці відбувається становлення Я-концепції, 

самооцінки, рефлексії свого статусу в групах однолітків. Інформальна 

соціалізація може розгортатися на макрорівні та мікрорівні – залежати 

як від етнокультурних особливостей норм, цінностей та настанов щодо 

інформальної освіти, так і сімейного ставлення до дитини і її освітніх 

перспектив. 

2. Було розроблено та проведено крос-культурне дослідження результатів 

психосоціального розвитку підлітків в системі інформальної освіти. 

Виявлено, що українські та в'єтнамські підлітки розрізняються рівнем 

емоційного інтелекту (вищий в українських підлітків); самооцінкою та 

типами психологічного захисту (більш зрілі у в'єтнамських підлітків); 

ставленням до інформального навчання для українських школярів це, 

насамперед, можливість до самовдосконалення, а для в’єтнамських – 

простір для міжособистісного спілкування. 

3. При дослідженні мікросистеми (вливу батьків на інформальну 

соціалізацію) було виявлено, що особливості батьківського ставлення: 

тривожність, прагнення до гіперопіки чи надмірного контролю, 

власний досвід перебування у школі та системі інформальної освіти 

зумовлюють вибір батьків, щодо форми освіти для їхніх дітей. Батьки з 

високим рівнем тривожності та негативним досвідом власного 

перебування у школі з високою ймовірністю відмовляються від 

традиційного шкільного навчання, та переводять дітей на дистанційне 

навчання. Інформальне навчання (курси англійської мови) як в Україні 
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так і у В’єтнамі є свідомим вибором батьків, які не мають надмірної 

тривоги та гіперопіки. В підлітків, які навчалися у системі 

традиційного навчання було помітно високий рівень тривожності, при 

чому рівень ситуативної тривожності перевищував рівень особистісної 

тривожності. Діти, залучені до інформальної освіти демонстрували 

вищий рівень самооцінки, інтернальний локус контролю, більш зрілу 

систему психологічного захисту. Раптовий перехід інформальної освіти 

на дистанційну форму призводить до підвищення ситуативної 

тривожності та зниження самооцінки. 

4. Проведення занять в системі курсів іноземної мови має враховувати 

етнокультурні особливості учнів. Психологічний супровід в ході занять 

спрямовано на розвиток емоційного інтелекту школярів та їхньої 

адекватної самооцінки. Запропоновані нами ігрові технології сприяють 

реалізації поставленого завдання. 

При навчанні педагогів широке використання кейсових методів та 

ігрових технологій допомагає адаптації спеціалістів, як до специфіки 

інформальної освіти, так і до етнокультурних особливостей учнів. 
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Додаток А 

Бланки методик 

Додаток А.1 

Авторська анкета «Визначення активності інформального навчання» 

1. Скільки років ти вивчаєш англійську мову? 

2. Чим ще, окрім уроків англійської, ти займаєшся поза школою? (Перечисли всі секції, 

клуби, гуртки, тренінги та активності) 

3.. Навіщо тобі ці заняття? Чому ти став на них ходити? Що вони тобі дають? (Всі разом 

або кожне окремо) 

4.. Хто і як вибирав ці заняття? 

5. Тобі подобаються ці заняття? Яке з них ти вважаєш своїм найулюбленішим? 

6. Чим ще тобі хотілося б захопитися, але ти поки не знайшов для цього час? 

7. Чи багато у тебе друзів? (Вибери відповідь) 

а) дуже багато б) досить в) трохи, але мені вистачає г) хотілося б більше д) мало е) друзів 

не вистачає 

8. Де у тебе найбільше друзів? 

А) в школі б) на секції (вписати який ______________________________________) 

 в) в школі і на секціях друзів приблизно порівну 

3. Чи знають твої шкільні друзі про твої захоплення? 

4. Ти запрошував своїх друзів зі школи або інших секцій ходити з тобою разом на якусь 

наступну? Якщо так, то чи вийшло і чи ходите ви тепер разом? 
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Додаток А.2 

Методика «Дерево з чоловічками» 

Інструкція. Візьми, будь ласка, синій олівець чи ручку та зафарбуй/познач на малюнку 

чоловічка, який відповідає твоєму стану на даний момент. Після цього, будь ласка, візьми 

червоний олівець чи ручку та зафарбуй/познач чоловічка, яким ти хотва би бути зараз чи в 

майбутньому. Підпиши будь ласка зверху аркуша своє ім’я та вік. Дякую.  
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Додаток А.3 

Методика «Поведінка батьків і ставлення підлітків до них» (ПОР, 

Е.Шафер) 

Інструкція. «Просим вас оценить, исходя из собственного опыта, какие из указанных положений 

более всего характерны для ваших родителей. Для этого внимательно прочитайте каждое 

утверждение, не пропуская ни одного из них. 

 Если вы считаете, что утверждение полностью воспроизводит воспитательные принципы 

вашего отца (или матери), то обведите в кружок цифру "2". 

 Если вы считаете, что данное высказывание частично подходит для вашего отца (или 

матери), то обведите цифру " 1". 

 Если же, по вашему мнению, утверждение не относится к вашему отцу (или матери), то 

обведите цифру "0".» 

 

Мой отец (моя мать) 

1. Очень часто улыбается мне 

2. Категорически требует, чтобы я усвоил, что я могу делать, а что нет 

3. Не хватает терпеливости в отношении ко мне 

4. Когда я ухожу, сам решает, когда я должен вернуться 

5. Всегда быстро забывает то, что сам говорит или приказывает 

6. Когда у меня плохое настроение, советует мне успокоиться или развеселиться 

7. Считает, что у меня должно существовать много правил, которые я обязан 

выполнять 

8. Постоянно на меня кому-то жалуется 

9. Предоставляет мне столько свободы, сколько мне надо 

10. За одно и то же один раз наказывает, а другой – прощает 

11. Очень любит делать что-нибудь вместе 

12. Если назначает какую-нибудь работу, то считает, что я должен делать только ее, 

пока не закончу 

13. Начинает сердиться и возмущаться по поводу любого пустяка, который я сделал 

14. Могу идти, куда захочу, и не спрашивать у него разрешения 

15. В зависимости от моего настроения отказывается от многих своих дел 
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16. Когда мне грустно, пытается развеселить и воодушевить меня 

17. Всегда настаивает на том, что за все мои проступки я, должен быть наказан 

18. Его мало интересует то, что меня волнует и чего я хочу 

19. Если б я захотел, то мог бы идти куда захочу каждый вечер 

20. Имеет определенные правила, но иногда соблюдает их, иногда – нет 

21. Всегда с пониманием выслушивает мои взгляды и мнения 

22. Следит за тем, чтобы я всегда делал то, что мне сказано 

23. Иногда у меня возникает ощущение, что я ему противен 

24. Практически позволяет мне делать все, что мне нравится 

25. Меняет свои решения так, как ему будет удобно 

26. Часто хвалит меня за что-либо 

27. Всегда точно хочет знать, что я делаю и где нахожусь 

28. Хотел бы, чтобы я стал другим, изменился 

29. Позволяет мне самому выбирать дело по душе 

30. Иногда очень легко меня прощает, а иногда – нет 

31. Старается открыто доказать, что любит меня 

32. Всегда следит за тем, что я делаю на улице или в школе 

33. Когда я сделаю что-нибудь не так, постоянно и везде говорит об этом 

34. Предоставляет мне много свободы. Редко говорит «должен» или «нельзя» 

35. Очень тяжело заранее определить, как поступит, когда я сделаю что-нибудь плохое 

или хорошее 

36. Считает, что я должен иметь собственное мнение по каждому вопросу 

37. Всегда тщательно следит за тем, каких друзей я имею 

38. Когда его чем-то задену или обижу, не будет со мной говорить, пока я сам не начну 

39. Всегда легко меня прощает 

40. Хвалит и наказывает очень непоследовательно: иногда слишком много, а иногда 

слишком мало 

41. Всегда находит время для меня, когда это необходимо 

42. Постоянно указывает мне, как себя вести 

43. Вполне возможно, что в сущности меня ненавидит 

44. Проведение каникул я планирую по собственному желанию 

45. Иногда может обидеть, а иногда бывает добрым и признательным 

46. Всегда откровенно ответит на любой вопрос, о чем бы я ни спросил 

47. Часто проверяет, все ли я убрал, как он велел 

48. Чувствую, что он пренебрегает мною 
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49. Моя комната или уголок – это моя крепость: могу убирать ее или нет, он туда не 

вмешивается 

50. Очень тяжело разобраться в его желаниях и указаниях 

 Додаток А.4 

Опитувальник емоційного інтелекту Д.В. Люсіна 

Вам предлагается заполнить опросник, состоящий из 46 утверждений. Читайте 

внимательно каждое утверждение и ставьте "1" в той графе, которая лучше всего отражает 

Ваше мнение. 

№ Утверждение Совсем не 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Полностью 

согласен 

1 Я замечаю, когда близкий человек переживает, даже 

если он (она) пытается это скрыть  

        

2 Если человек на меня обижается, я не знаю, как 

восстановить с ним хорошие отношения  

        

3 Мне легко догадаться о чувствах человека по 

выражению его лица  

        

4 Я хорошо знаю, чем заняться, чтобы улучшить себе 

настроение  

        

5 У меня обычно не получается повлиять на 

эмоциональное состояние своего собеседника  

        

6 Когда я раздражаюсь, то не могу сдержаться, и 

говорю всё, что думаю  

        

7 Я хорошо понимаю, почему мне нравятся или не 

нравятся те или иные люди  

        

8 Я не сразу замечаю, когда начинаю злиться          

9 Я умею улучшить настроение окружающих          

10 Если я увлекаюсь разговором, то говорю слишком 

громко и активно жестикулирую  

        

11 Я понимаю душевное состояние некоторых людей 

без слов  
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Продовження додатку А.4 

12 В экстремальной ситуации я не могу усилием воли 

взять себя в руки  

        

13 Я легко понимаю мимику и жесты других людей          

14 Когда я злюсь, я знаю, почему          

15 Я знаю, как ободрить человека, находящегося в 

тяжелой ситуации  

        

16 Окружающие считают меня слишком 

эмоциональным человеком  

        

17 Я способен успокоить близких, когда они находятся 

в напряжённом состоянии  

        

18 Мне бывает трудно описать, что я чувствую по 

отношению к другим  

        

19 Если я смущаюсь при общении с незнакомыми 

людьми, то могу это скрыть  

        

20 Глядя на человека, я легко могу понять его 

эмоциональное состояние  

        

21 Я контролирую выражение чувств на своем лице          

22 Бывает, что я не понимаю, почему испытываю то 

или иное чувство  

        

23 В критических ситуациях я умею контролировать 

выражение своих эмоций  

        

24 Если надо, я могу разозлить человека          

25 Когда я испытываю положительные эмоции, я знаю, 

как поддержать это состояние  

        

26 Как правило, я понимаю, какую эмоцию испытываю          

27 Если собеседник пытается скрыть свои эмоции, я 

сразу чувствую это  

        

28 Я знаю, как успокоиться, если я разозлился          
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Продовження додатку А.4 

29 Можно определить, что чувствует человек, просто 

прислушиваясь к звучанию его голоса  

        

30 Я не умею управлять эмоциями других людей          

31 Мне трудно отличить чувство вины от чувства 

стыда  

        

32 Я умею точно угадывать, что чувствуют мои 

знакомые  

        

33 Мне трудно справляться с плохим настроением          

34 Если внимательно следить за выражением лица 

человека, то можно понять, какие эмоции он 

скрывает  

        

35 Я не нахожу слов, чтобы описать свои чувства 

друзьям  

        

36 Мне удаётся поддержать людей, которые делятся со 

мной своими переживаниями  

        

37 Я умею контролировать свои эмоции          

38 Если мой собеседник начинает раздражаться, я 

подчас замечаю это слишком поздно  

        

39 По интонациям моего голоса легко догадаться о том, 

что я чувствую  

        

40 Если близкий человек плачет, я теряюсь          

41 Мне бывает весело или грустно без всякой причины          

42 Мне трудно предвидеть смену настроения у 

окружающих меня людей  

        

43 Я не умею преодолевать страх          

44 Бывает, что я хочу поддержать человека, а он этого 

не чувствует, не понимает  

        

45 У меня бывают чувства, которые я не могу точно 

определить  

        

46 Я не понимаю, почему некоторые люди на меня 

обижаются  
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Додаток А.5 

Опитувальник «LSI» (Life Style Index Плутчика Келлермана Конте) 
Инструкция: Внимательно прочитайте приведенные ниже утверждения, описывающие 

чувства, поведение и реакции людей в определенных жизненных ситуациях, и если они 

имеют к Вам отношение, то отметьте соответствующие номера знаком «+». 

1. Со мной ладить очень легко 

2. Я сплю больше, чем большинство людей, которых я знаю 

3. В моей жизни всегда был человек, на которого мне хотелось быть похожим 

4. Если меня лечат, то я стараюсь узнать, какова цель каждого действия 

5. Если я чего-то хочу, то не могу дождаться момента, когда мое желание сбудется 

6. Я легко краснею 

7. Одно из самых больших моих достоинств – это умение владеть собой 

8. Иногда у меня появляется настойчивое желание про бить стену кулаком 

9. Я легко выхожу из себя 

10. Если меня в толпе кто-нибудь толкнет, то я готов его убить 

11. Я редко запоминаю свои сны 

12. Меня раздражают люди, которые командуют другими 

13. Часто бываю не в своей тарелке 

14. Я считаю себя исключительно справедливым человеком 

15. Чем больше я приобретаю вещей, тем становлюсь счастливее 

16. В своих мечтах я всегда в центре внимания окружающих 

17. Меня расстраивает даже мысль о том, что мои домочадцы могут разгуливать дома 

без одежды 

18. Мне говорят, что я хвастун 

19. Если кто-то меня отвергает, то у меня может появиться мысль о самоубийстве 

20. Почти все мною восхищаются 

21. Бывает так, что я в гневе что-нибудь ломаю или бью 

22. Меня очень раздражают люди, которые сплетничают 

23. Я всегда обращаю внимание на лучшую сторону жизни 

24. Я прикладываю много стараний и усилий, чтобы изменить свою внешность 

25. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба уничтожила мир 

26. Я человек, у которого нет предрассудков 

27. Мне говорят, что я бываю излишне импульсивным 

28. Меня раздражают люди, которые манерничают перед другими 
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29. Очень не люблю недоброжелательных людей 

30. Я всегда стараюсь случайно кого-нибудь не обидеть 

31. Я из тех, кто редко плачет 

32. Пожалуй, я много курю 

33. Мне очень трудно расставаться с тем, что мне принадлежит 

34. Я плохо помню лица 

35. Я иногда занимаюсь онанизмом 

36. Я с трудом запоминаю новые фамилии 

37. Если мне кто-нибудь мешает, то я его не ставлю в известность, а жалуюсь на него 

другому 

38. Даже если я знаю, что я прав, я готов слушать мнения других людей 

39. Люди мне никогда не надоедают 

40. Я могу с трудом усидеть на месте даже незначительное время 

41. Я мало что могу вспомнить из своего детства 

42. Я длительное время не замечаю отрицательные черты других людей 

43. Я считаю, что не стоит напрасно злиться, а лучше спокойно все обдумать 

44. Другие считают меня излишне доверчивым 

45. Люди, скандалом добивающиеся своих целей, вызывают у меня неприятные 

чувства 

46. Плохое я стараюсь выбросить из головы 

47. Я не теряю никогда оптимизма 

48. Уезжая путешествовать, я стараюсь все спланировать до мелочей 

49. Иногда я знаю, что сержусь на другого сверх меры 

50. Когда дела идут не так, как мне нужно, я становлюсь мрачным 

51. Когда я спорю, то мне доставляет удовольствие указывать другому на ошибки в его 

рассуждениях 

52. Я легко принимаю брошенный другим вызов 

53. Меня выводят из равновесия непристойные фильмы 

54. Я огорчаюсь, когда на меня никто не обращает внимания 

55. Другие считают, что я равнодушный человек 

56. Что-нибудь решив, я часто, тем не менее, в решении сомневаюсь 

57. Если кто-то усомнится в моих способностях, то я из духа противоречия буду 

показывать свои возможности 

58. Когда я веду машину, то у меня часто возникает желание разбить чужой 

автомобиль 
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59. Многие люди меня выводят из себя своим эгоизмом 

60. Уезжая отдыхать, я часто беру с собой какую-нибудь работу. 

61. От некоторых пищевых продуктов меня тошнит 

62. Я грызу ногти 

63. Другие говорят, что я избегаю проблем 

64. Я люблю выпить 

65. Непристойные шутки приводят меня в замешательство 

66. Я иногда вижу сны с неприятными событиями и вещами 

67. Я не люблю карьеристов 

68. Я много говорю неправды 

69. Порнография вызывает у меня отвращение 

70. Неприятности в моей жизни часто бывают из-за моего скверного характера 

71. Больше всего не люблю лицемерных неискренних людей 

72. Когда я разочаровываюсь, то часто впадаю в уныние 

73. Известия о трагических событиях не вызывают у меня волнения 

74. Прикасаясь к чему-либо липкому и скользкому, я испытываю омерзение 

75. Когда у меня хорошее настроение, то я могу вести себя как ребенок 

76. Я думаю, что часто спорю с людьми напрасно по пустякам 

77. Покойники меня не «трогают» 

78. Я не люблю тех, кто всегда старается быть в центре внимания 

79. Многие люди вызывают у меня раздражение 

80. Мыться не в своей ванне для меня большая пытка. 

81. Я с трудом произношу непристойные слова 

82. Я раздражаюсь, если нельзя доверять другим 

83. Я хочу, чтобы меня считали сексуально привлекательным 

84. У меня такое впечатление, что я никогда не заканчиваю начатое дело 

85. Я всегда стараюсь хорошо одеваться, чтобы выглядеть более привлекательным 

86. Мои моральные правила лучше, чем у большинства моих знакомых 

87. В споре я лучше владею логикой, чем мои собеседники 

88. Люди, лишенные морали, меня отталкивают 

89. Я прихожу в ярость, если кто-то меня заденет 

90. Я часто влюбляюсь 

91. Другие считают, что я излишне объективен 

92. Я остаюсь спокойным, когда вижу окровавленного человека 
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Додаток Б 

Таблиці порівняльного аналізу вибірок двох країн за методиками 

Таблиця Б.1 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

трана * Человечки 231 100,0% 0 ,0% 231 100,0% 

 

Таблиця Б.2 

Страна * Человечки Crosstabulation 

Count 

  Человечки 

  
установка на 

преодоление 

препятствий 

общительность, 

дружеская 

поддержка 

мотивация на 

развлечения 

отрстраненност

ь, замкнутость, 

тревожность, 

утомляемость 

комфортное 

состояние, 

нормальная 

адаптация 

кризисное 

состояние 

Страна Украина 14 23 14 12 33 11 

Вьетнам 9 21 10 14 17 9 

Total 23 44 24 26 50 20 

 

Таблиця Б.3 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Страна * 

Удовлетворенность_позици

ей 

231 100,0% 0 ,0% 231 100,0% 
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Таблиця Б.4 

Group Statistics 

 Страна N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Межличностный_эмоциона

льный_интеллект 

Украина 123 43,3509 8,59504 1,13844 

Вьетнам 108 33,3571 7,17934 ,95938 

Внутриличностный_эмоцио

нальный_интеллект 

Украина 123 42,7895 9,47127 1,25450 

Вьетнам 108 39,0536 8,04627 1,07523 

Понимание_эмоций Украина 123 43,5965 8,66203 1,14731 

Вьетнам 108 33,8214 6,94421 ,92796 

Управление_эмоциями Украина 123 43,7544 8,53832 1,13093 

Вьетнам 108 39,2545 7,92142 1,06812 

Общий_уровень_эмоциона

льного_интеллекта 

Украина 123 86,1404 15,31390 2,02838 

Вьетнам 108 72,4107 13,08403 1,74843 

 

Таблиця Б.5 

Group Statistics 

 Страна N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Отрицание Украина 123 61,5614 16,57237 2,19506 

Вьетнам 108 60,2679 17,01923 2,27429 

Подавление Украина 123 39,6842 15,65608 2,07370 

Вьетнам 108 50,0714 18,55592 2,47964 

Регрессия Украина 123 45,8246 19,91869 2,63830 

Вьетнам 108 51,7500 17,69052 2,36400 

Компенсация Украина 123 54,5614 18,52317 2,45345 

Вьетнам 108 68,5714 18,43204 2,46309 

Проекция Украина 123 53,1053 19,30274 2,55671 

Вьетнам 108 54,3214 20,85370 2,78669 

Замещение Украина 123 50,1754 23,27639 3,08303 

Вьетнам 108 48,1964 20,17867 2,69649 

Интеллектуализация Украина 123 61,6491 16,88669 2,23670 

Вьетнам 108 62,2857 19,22660 2,56926 

Реактивное_образование Украина 123 49,4737 25,87201 3,42683 

Вьетнам 108 63,9286 19,22863 2,56953 

Общая_напряженность_за

щит 

Украина 123 51,3509 7,76782 1,02887 

Вьетнам 108 56,6071 10,33208 1,38068 
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Таблиця Б.6 

Group Statistics 

 Страна N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Общая_интернальность Украина 123 5,1228 1,87150 ,24789 

Вьетнам 108 4,7143 1,72378 ,23035 

Интернальность_достижен

ия 

Украина 123 5,8947 1,98822 ,26335 

Вьетнам 108 5,8214 1,71737 ,22949 

Интернальность_неудачи Украина 123 5,2982 1,91763 ,25400 

Вьетнам 108 4,3393 1,92851 ,25771 

Интернальность_семейные

_отношения 

Украина 123 5,5088 1,63797 ,21695 

Вьетнам 108 4,8036 2,15254 ,28765 

Интернальность_производс

твенные_отношения 

Украина 123 4,0351 1,47557 ,19544 

Вьетнам 108 4,1607 1,70322 ,22760 

Интернальность_межлично

стные_отношения 

Украина 123 6,3158 1,75416 ,23234 

Вьетнам 108 5,3393 1,52884 ,20430 

Интернальность_здоровье_

болезнь 

Украина 123 5,4737 1,65945 ,21980 

Вьетнам 108 6,0893 2,47369 ,33056 

 

Додаток В 

Таблиці математичного аналізу окремих вибірок за методиками 

Таблиця В.1 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  
  

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Отрицание Equal variances assumed ,060 ,807 ,409 111 ,683 

Equal variances not 

assumed 
  

,409 110,781 ,683 

Подавление Equal variances assumed ,094 ,760 -3,218 111 ,002 

Equal variances not 

assumed 
  

-3,213 107,292 ,002 
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Продовження таблиці В.1 

Регрессия Equal variances assumed 1,237 ,268 -1,671 111 ,098 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,673 109,894 ,097 

Компенсация Equal variances assumed ,000 ,988 -4,030 111 ,000 

Equal variances not 

assumed 
  

-4,030 110,981 ,000 

Проекция Equal variances assumed ,020 ,887 -,322 111 ,748 

Equal variances not 

assumed 
  

-,322 110,009 ,748 

Замещение Equal variances assumed 2,646 ,107 ,483 111 ,630 

Equal variances not 

assumed 
  

,483 109,315 ,630 

Интеллектуализация Equal variances assumed ,394 ,531 -,187 111 ,852 

Equal variances not 

assumed 
  

-,187 108,660 ,852 

Реактивное_образовани

е 

Equal variances assumed 4,881 ,029 -3,366 111 ,001 

Equal variances not 

assumed 
  

-3,375 103,395 ,001 

Общая_напряженность_

защит 

Equal variances assumed 1,405 ,238 -3,060 111 ,003 

Equal variances not 

assumed 
  

-3,053 102,117 ,003 

 

Таблиця В.2 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  
  

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Межличностный_эмоцио

нальный_интеллект 

Equal variances assumed 2,524 ,115 6,702 111 ,000 9,99373 

Equal variances not 

assumed 
  

6,713 108,213 ,000 9,99373 

Внутриличностный_эмоц

иональный_интеллект 

Equal variances assumed 2,281 ,134 2,258 111 ,026 3,73590 

Equal variances not 

assumed 
  

2,261 108,745 ,026 3,73590 

Понимание_эмоций Equal variances assumed 5,396 ,022 6,612 111 ,000 9,77506 
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Продовження таблиці В.2 

 Equal variances not 

assumed 
  

6,624 106,728 ,000 9,77506 

Управление_эмоциями Equal variances assumed ,879 ,351 2,889 110 ,005 4,49984 

Equal variances not 

assumed 
  

2,893 109,834 ,005 4,49984 

Общий_уровень_эмоцио

нального_интеллекта 

Equal variances assumed 2,806 ,097 5,120 111 ,000 13,72964 

Equal variances not 

assumed 
  

5,127 108,913 ,000 13,72964 

 

Таблиця В.3 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  
  

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Общая_интернальность Equal variances assumed ,760 ,385 1,206 111 ,230 ,40852 

Equal variances not 

assumed 
  

1,207 110,544 ,230 ,40852 

Интернальность_достиж

ения 

Equal variances assumed 3,032 ,084 ,210 111 ,834 ,07331 

Equal variances not 

assumed 
  

,210 109,218 ,834 ,07331 

Интернальность_неудач

и 

Equal variances assumed ,028 ,867 2,650 111 ,009 ,95896 

Equal variances not 

assumed 
  

2,650 110,939 ,009 ,95896 

Интернальность_семейн

ые_отношения 

Equal variances assumed 2,889 ,092 1,962 111 ,052 ,70520 

Equal variances not 

assumed 
  

1,957 102,726 ,053 ,70520 

Интернальность_произв

одственные_отношения 

Equal variances assumed ,878 ,351 -,419 111 ,676 -,12563 

Equal variances not 

assumed 
  

-,419 108,223 ,676 -,12563 

Интернальность_межлич

ностные_отношения 

Equal variances assumed 2,448 ,121 3,152 111 ,002 ,97650 

Equal variances not 

assumed 
  

3,156 109,452 ,002 ,97650 
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Продовження таблиці В.3 

Интернальность_здоров

ье_болезнь 

Equal variances assumed 8,594 ,004 -1,556 111 ,123 -,61560 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,551 95,962 ,124 -,61560 

 

Таблиця В.4 

Test Statisticsa,b 

 

Межл

ичнос

тный

_эмо

циона

льны

й_инт

еллек

т 

Вну

три

лич

нос

тны

й_э

моц

ион

аль

ный

_ин

тел

лек

т 

Пон

има

ние

_эм

оци

й 

Упр

авл

ени

е_э

моц

иям

и 

Общи

й_уро

вень_

эмоц

ионал

ьного

_инте

ллект

а 

Поз

ити

вны

й_и

нте

рес 

Дир

екти

вно

сть 

Вра

жде

бно

сть 

Авт

оно

мно

сть 

Неп

осл

едо

ват

ель

нос

ть 

От

ри

ца

ни

е 

Под

авл

ени

е 

Рег

рес

сия 

Ком

пен

сац

ия 

Про

екц

ия 

Зам

еще

ние 

Инт

елл

екту

али

зац

ия 

Реакт

ивное

_обра

зован

ие 

Обща

я_нап

ряже

нност

ь_за

щит 

Chi-Square 7,008 5,68

7 

12,3

33 

5,02

1 

7,623 3,66

8 

12,8

10 

9,07

5 

8,63

4 

15,6

79 

5,

15

7 

2,79

5 

5,99

0 

5,82

7 

8,33

8 

8,71

8 

3,87

4 

6,732 6,398 

df 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Asymp. Sig. ,320 ,459 ,055 ,541 ,267 ,722 ,046 ,169 ,195 ,016 ,5

24 

,834 ,424 ,443 ,214 ,190 ,694 ,346 ,380 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Человечки 

 

Таблиця В.5 

Ranks 

 Человечки N Mean Rank 

Межличностный_эмоциона
льный_интеллект 

установка на преодоление 
препятствий 

14 27,50 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 36,68 

мотивация на развлечения 14 23,50 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 12,75 
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Продовження таблиці В.5 

 комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 26,40 

кризисное состояние 11 20,00 

установка на лидерство 16 34,25 

Total 123  

Внутриличностный_эмоцио
нальный_интеллект 

установка на преодоление 
препятствий 

14 27,10 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 35,25 

мотивация на развлечения 14 23,20 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 28,25 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 27,83 

кризисное состояние 11 1,00 

установка на лидерство 16 30,42 

Total 123  

Понимание_эмоций установка на преодоление 
препятствий 

14 26,00 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 38,29 

мотивация на развлечения 14 23,80 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 24,25 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 23,98 

кризисное состояние 11 4,00 

установка на лидерство 16 40,00 

Total 123  

Управление_эмоциями установка на преодоление 
препятствий 

14 27,70 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 34,00 

мотивация на развлечения 14 24,00 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 21,75 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 29,81 

кризисное состояние 11 2,00 

установка на лидерство 16 26,25 

Total 123  

Общий_уровень_эмоциона
льного_интеллекта 

установка на преодоление 
препятствий 

14 26,90 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 36,50 

мотивация на развлечения 14 22,90 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 21,50 
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Продовження таблиці В.5 

 комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 26,75 

кризисное состояние 11 2,50 

установка на лидерство 16 34,25 

Total 123  

Позитивный_интерес установка на преодоление 
препятствий 

14 21,40 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 30,82 

мотивация на развлечения 14 19,50 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 28,00 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 31,90 

кризисное состояние 11 26,00 

установка на лидерство 16 28,25 

Total 123  

Директивность установка на преодоление 
препятствий 

14 35,30 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 16,36 

мотивация на развлечения 14 32,40 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 31,75 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 31,96 

кризисное состояние 11 18,00 

установка на лидерство 16 39,50 

Total 123  

Враждебность установка на преодоление 
препятствий 

14 38,10 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 20,61 

мотивация на развлечения 14 33,00 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 35,25 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 28,00 

кризисное состояние 11 53,50 

установка на лидерство 16 35,50 

Total 123  

Автономность установка на преодоление 
препятствий 

14 17,40 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 37,04 

мотивация на развлечения 14 22,80 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 35,75 
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Продовження таблиці В.5 

 комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 29,85 

кризисное состояние 11 23,50 

установка на лидерство 16 20,33 

Total 123  

Непоследовательность установка на преодоление 
препятствий 

14 35,60 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 16,82 

мотивация на развлечения 14 37,70 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 29,25 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 33,63 

кризисное состояние 11 56,50 

установка на лидерство 16 21,50 

Total 123  

Отрицание установка на преодоление 
препятствий 

14 20,30 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 31,18 

мотивация на развлечения 14 28,60 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 21,25 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 31,40 

кризисное состояние 11 2,50 

установка на лидерство 16 28,92 

Total 123  

Подавление установка на преодоление 
препятствий 

14 32,50 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 25,57 

мотивация на развлечения 14 32,50 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 43,00 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 28,67 

кризисное состояние 11 20,50 

установка на лидерство 16 29,25 

Total 123  

Регрессия установка на преодоление 
препятствий 

14 18,30 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 26,04 

мотивация на развлечения 14 26,60 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 26,00 
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Продовження таблиці В.5 

 комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 32,42 

кризисное состояние 11 53,50 

установка на лидерство 16 30,08 

Total 123  

Компенсация установка на преодоление 
препятствий 

14 29,40 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 27,50 

мотивация на развлечения 14 23,60 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 46,00 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 32,00 

кризисное состояние 11 12,50 

установка на лидерство 16 21,75 

Total 123  

Проекция установка на преодоление 
препятствий 

14 32,90 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 21,64 

мотивация на развлечения 14 36,40 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 20,50 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 31,69 

кризисное состояние 11 2,00 

установка на лидерство 16 33,33 

Total 123  

Замещение установка на преодоление 
препятствий 

14 44,10 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 23,32 

мотивация на развлечения 14 31,90 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 29,50 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 28,73 

кризисное состояние 11 53,50 

установка на лидерство 16 24,08 

Total 123  

Интеллектуализация установка на преодоление 
препятствий 

14 39,80 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 27,39 

мотивация на развлечения 14 32,30 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 23,75 
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Продовження таблиці В.5 

 комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 27,40 

кризисное состояние 11 14,50 

установка на лидерство 16 31,58 

Total 123  

Реактивное_образование установка на преодоление 
препятствий 

14 21,60 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 34,07 

мотивация на развлечения 14 26,20 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 13,25 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 31,48 

кризисное состояние 11 9,50 

установка на лидерство 16 24,25 

Total 123  

Общая_напряженность_за
щит 

установка на преодоление 
препятствий 

14 24,70 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 24,43 

мотивация на развлечения 14 30,00 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 20,00 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 34,71 

кризисное состояние 11 10,00 

установка на лидерство 16 25,75 

Total 123  

Общая_интернальность установка на преодоление 
препятствий 

14 35,90 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 29,04 

мотивация на развлечения 14 32,10 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 24,75 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 25,85 

кризисное состояние 11 8,00 

установка на лидерство 16 38,08 

Total 123  

Интернальность_достижен
ия 

установка на преодоление 
препятствий 

14 31,60 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 28,68 

мотивация на развлечения 14 33,50 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 7,75 
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Продовження таблиці В.5 

 комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 28,21 

кризисное состояние 11 12,50 

установка на лидерство 16 36,83 

Total 123  

Интернальность_неудачи установка на преодоление 
препятствий 

14 37,40 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 25,89 

мотивация на развлечения 14 33,80 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 40,50 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 25,54 

кризисное состояние 11 8,00 

установка на лидерство 16 38,75 

Total 123  

Интернальность_семейные
_отношения 

установка на преодоление 
препятствий 

14 35,30 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 29,11 

мотивация на развлечения 14 32,40 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 4,50 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 29,67 

кризисное состояние 11 21,50 

установка на лидерство 16 27,42 

Total 123  

Интернальность_производс
твенные_отношения 

установка на преодоление 
препятствий 

14 35,20 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 22,64 

мотивация на развлечения 14 29,50 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 34,50 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 29,69 

кризисное состояние 11 16,50 

установка на лидерство 16 35,75 

Total 123  

Интернальность_межлично
стные_отношения 

установка на преодоление 
препятствий 

14 25,10 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 30,46 

мотивация на развлечения 14 29,70 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 32,75 
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Продовження таблиці В.5 

 комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 29,23 

кризисное состояние 11 1,00 

установка на лидерство 16 30,75 

Total 123  

Интернальность_здоровье_
болезнь 

установка на преодоление 
препятствий 

14 37,10 

общительность, дружеская 
поддержка 

23 32,68 

мотивация на развлечения 14 29,20 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

12 47,00 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

33 22,56 

кризисное состояние 11 13,00 

установка на лидерство 16 35,92 

Total 123  

 

Таблиця В.6 

Test Statisticsa 

 
Меж
личн
остн
ый_
эмо
цион
альн
ый_
инте
ллек
т 

Внут
рили
чнос
тны
й_э
моц
иона
льн
ый_
инте
ллек
т 

Пон
има
ние_
эмо
ций 

Упр
авле
ние_
эмо
ция
ми 

Общ
ий_у
рове
нь_э
моц
иона
льно
го_и
нтел
лект
а 

Поз
итив
ный
_инт
ерес 

Дир
екти
внос
ть 

Вра
жде
бнос
ть 

Авто
ном
ност
ь 

Неп
осле
дова
тель
ност
ь 

Отр
ица
ние 

Под
авл
ени
е 

Рег
рес
сия 

Ком
пенс
ация 

Mann-Whitney U 267,
000 

261,
000 

188,
000 

225,
000 

265,
000 

247,
500 

224,
500 

257,
000 

257,
000 

169,
000 

240
,50
0 

242,
500 

252
,00
0 

266,
000 

Wilcoxon W 345,
000 

339,
000 

1223
,000 

303,
000 

343,
000 

1282
,500 

302,
500 

335,
000 

1292
,000 

247,
000 

127
5,5
00 

127
7,50
0 

128
7,0
00 

344,
000 

Z -
,059 

-
,176 

-
1,60
7 

-
,882 

-
,098 

-
,442 

-
,894 

-
,258 

-
,256 

-
1,98
6 

-
,58
1 

-
,544 

-
,35
5 

-
,079 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,953 ,860 ,108 ,378 ,922 ,658 ,371 ,797 ,798 ,047 ,56
2 

,587 ,72
3 

,937 

a. Grouping Variable: 
Удовлетворенность_позицией 
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Таблиця В.7 

Ranks 

 Удовле
творен
ность_п
озицие
й N Mean Rank Sum of Ranks 

Межличностный_эмоциона
льный_интеллект 

да 45 28,75 345,00 

нет 78 29,07 1308,00 

Total 123   

Внутриличностный_эмоцио
нальный_интеллект 

да 45 28,25 339,00 

нет 78 29,20 1314,00 

Total 123   

Понимание_эмоций да 45 35,83 430,00 

нет 78 27,18 1223,00 

Total 123   

Управление_эмоциями да 45 25,25 303,00 

нет 78 30,00 1350,00 

Total 123   

Общий_уровень_эмоциона
льного_интеллекта 

да 45 28,58 343,00 

нет 78 29,11 1310,00 

Total 123   

Позитивный_интерес да 45 30,88 370,50 

нет 78 28,50 1282,50 

Total 123   

Директивность да 45 25,21 302,50 

нет 78 30,01 1350,50 

Total 123   

Враждебность да 45 27,92 335,00 

нет 78 29,29 1318,00 

Total 123   

Автономность да 45 30,08 361,00 

нет 78 28,71 1292,00 

Total 123   

Непоследовательность да 45 20,58 247,00 

нет 78 31,24 1406,00 

Total 123   

Отрицание да 45 31,46 377,50 

нет 78 28,34 1275,50 

Total 123   

Подавление да 45 31,29 375,50 

нет 78 28,39 1277,50 

Total 123   

Регрессия да 45 30,50 366,00 

нет 78 28,60 1287,00 

Total 123   

Компенсация да 45 28,67 344,00 
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Продовження таблиці В.7 

 нет 78 29,09 1309,00 

Total 123   

Проекция да 45 23,33 280,00 

нет 78 30,51 1373,00 

Total 123   

Замещение да 45 22,83 274,00 

нет 78 30,64 1379,00 

Total 123   

Интеллектуализация да 45 27,50 330,00 

нет 78 29,40 1323,00 

Total 123   

Реактивное_образование да 45 32,38 388,50 

нет 78 28,10 1264,50 

Total 123   

Общая_напряженность_за
щит 

да 45 29,46 353,50 

нет 78 28,88 1299,50 

Total 123   

Общая_интернальность да 45 33,29 399,50 

нет 78 27,86 1253,50 

Total 123   

Интернальность_достижен
ия 

да 45 31,63 379,50 

нет 78 28,30 1273,50 

Total 123   

Интернальность_неудачи да 45 35,38 424,50 

нет 78 27,30 1228,50 

Total 123   

Интернальность_семейные
_отношения 

да 45 33,25 399,00 

нет 78 27,87 1254,00 

Total 123   

Интернальность_производс
твенные_отношения 

да 45 35,42 425,00 

нет 78 27,29 1228,00 

Total 123   

Интернальность_межлично
стные_отношения 

да 45 29,21 350,50 

нет 78 28,94 1302,50 

Total 123   

Интернальность_здоровье_
болезнь 

да 45 26,50 318,00 

нет 78 29,67 1335,00 

Total 123   
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Таблиця В.8 

Report 

Нравится_учит
ься_в_школе 

Меж
личн
остн
ый_
эмо
цион
альн
ый_
инте
ллек
т 

Внут
рил
ично
стны
й_э
моц
иона
льн
ый_
инте
ллек
т 

Пони
мани
е_эм
оций 

Упр
авле
ние_
эмо
ция
ми 

Общ
ий_у
рове
нь_э
моц
иона
льно
го_и
нтел
лект
а 

Поз
итив
ный
_инт
ерес 

Дир
екти
внос
ть 

Вра
жде
бнос
ть 

Авто
ном
ност
ь 

Непо
след
овате
льно
сть 

Отр
ица
ние 

Под
авл
ени
е 

Рег
рес
сия 

Ком
пенс
ация 

Пр
оек
ция 

Зам
еще
ние 

Инт
елл
екту
ализ
ация 

Реак
тивн
ое_о
браз
ован
ие 

Общ
ая_н
апря
жен
ност
ь_за
щит 

Реал
истич
еский 

Да Mea
n 

43,7
500 

43,0
192 

43,96
15 

44,0
192 

86,7
692 

14,2
115 

7,53
85 

3,57
69 

10,8
654 

5,961
5 

62,
192
3 

39,1
923 

45,
250
0 

55,0
000 

53,
615
4 

49,3
846 

61,6
538 

50,3
846 

51,4
423 

33,65
38 

N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Std. 
Devi
ation 

8,87
799 

9,14
693 

8,904
64 

8,66
702 

15,5
4199 

4,83
588 

4,02
668 

3,80
065 

4,37
474 

3,229
53 

16,
701
58 

16,0
123
0 

18,
977
67 

17,7
6756 

17,
695
86 

22,3
107
8 

17,3
3622 

26,0
4382 

7,36
822 

16,23
466 

Нет Mea
n 

39,2
000 

40,4
000 

39,80
00 

41,0
000 

79,6
000 

13,6
000 

7,80
00 

4,20
00 

11,2
000 

7,000
0 

55,
000
0 

44,8
000 

51,
800
0 

50,0
000 

47,
800
0 

58,4
000 

61,6
000 

40,0
000 

50,4
000 

51,20
00 

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Std. 
Devi
ation 

2,38
747 

13,4
6477 

4,438
47 

7,24
569 

12,0
3329 

4,82
701 

5,80
517 

3,34
664 

4,60
435 

5,700
88 

15,
149
26 

11,2
561
1 

30,
227
47 

27,3
8613 

34,
426
73 

33,8
496
7 

12,6
6096 

24,4
9490 

12,3
0041 

20,25
339 

Total Mea
n 

43,3
509 

42,7
895 

43,59
65 

43,7
544 

86,1
404 

14,1
579 

7,56
14 

3,63
16 

10,8
947 

6,052
6 

61,
561
4 

39,6
842 

45,
824
6 

54,5
614 

53,
105
3 

50,1
754 

61,6
491 

49,4
737 

51,3
509 

35,19
30 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Std. 
Devi
ation 

8,59
504 

9,47
127 

8,662
03 

8,53
832 

15,3
1390 

4,79
505 

4,14
478 

3,73
990 

4,35
351 

3,450
78 

16,
572
37 

15,6
560
8 

19,
918
69 

18,5
2317 

19,
302
74 

23,2
763
9 

16,8
8669 

25,8
7201 

7,76
782 

17,15
834 

 

Таблиця В.9 

 
Меж
личн
остн
ый_
эмо
цион
альн
ый_
инте
ллек
т 

Внут
рили
чнос
тны
й_э
моц
иона
льн
ый_
инте
ллек
т 

Пон
има
ние_
эмо
ций 

Упр
авле
ние_
эмо
ция
ми 

Общ
ий_у
рове
нь_э
моц
иона
льно
го_и
нтел
лект
а 

Поз
итив
ный
_инт
ерес 

Дир
екти
внос
ть 

Вра
жде
бнос
ть 

Авто
ном
ност
ь 

Неп
осле
дова
тель
ност
ь 

Отр
ица
ние 

Под
авл
ени
е 

Рег
рес
сия 

Mann-Whitney U 161,
000 

231,
500 

214,
500 

205,
000 

201,
000 

211,
000 

195,
000 

195,
000 

199,
000 

202,
500 

233,
500 

174,
500 

187
,00
0 

Wilcoxon W 216,
000 

286,
500 

269,
500 

260,
000 

256,
000 

266,
000 

1323
,000 

1323
,000 

254,
000 

1330
,500 

288,
500 

130
2,50
0 

242
,00
0 

Z -
1,55
5 

-,074 -,431 -,630 -,714 -,506 -,843 -,850 -,759 -,685 -
,032 

-
1,28
3 

-
1,0
13 
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Asymp. Sig. (2-tailed) ,120 ,941 ,667 ,528 ,475 ,613 ,399 ,395 ,448 ,493 ,975 ,200 ,31
1 

a. Grouping Variable: Занятия_вне_школы 

 

Таблиця В.10 

Ranks 

 Заняти
я_вне_
школы N Mean Rank Sum of Ranks 

Межличностный_эмоциона
льный_интеллект 

Да 97 30,57 1437,00 

Нет 26 21,60 216,00 

Total 123   

Внутриличностный_эмоцио
нальный_интеллект 

Да 97 29,07 1366,50 

Нет 26 28,65 286,50 

Total 123   

Понимание_эмоций Да 97 29,44 1383,50 

Нет 26 26,95 269,50 

Total 123   

Управление_эмоциями Да 97 29,64 1393,00 

Нет 26 26,00 260,00 

Total 123   

Общий_уровень_эмоциона
льного_интеллекта 

Да 97 29,72 1397,00 

Нет 26 25,60 256,00 

Total 123   

Позитивный_интерес Да 97 29,51 1387,00 

Нет 26 26,60 266,00 

Total 123   

Директивность Да 97 28,15 1323,00 

Нет 26 33,00 330,00 

Total 123   

Враждебность Да 97 28,15 1323,00 

Нет 26 33,00 330,00 

Total 123   

Автономность Да 97 29,77 1399,00 

Нет 26 25,40 254,00 

Total 123   

Непоследовательность Да 97 28,31 1330,50 

Нет 26 32,25 322,50 

Total 123   

Отрицание Да 97 29,03 1364,50 

Нет 26 28,85 288,50 

Total 123   

Подавление Да 97 27,71 1302,50 

Нет 26 35,05 350,50 

Total 123   

Регрессия Да 97 30,02 1411,00 
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Продовження таблиці В.10 

 Нет 26 24,20 242,00 

Total 123   

Компенсация Да 97 28,55 1342,00 

Нет 26 31,10 311,00 

Total 123   

Проекция Да 97 29,39 1381,50 

Нет 26 27,15 271,50 

Total 123   

Замещение Да 97 28,96 1361,00 

Нет 26 29,20 292,00 

Total 123   

Интеллектуализация Да 97 27,39 1287,50 

Нет 26 36,55 365,50 

Total 123   

Реактивное_образование Да 97 29,93 1406,50 

Нет 26 24,65 246,50 

Total 123   

Общая_напряженность_за
щит 

Да 97 29,39 1381,50 

Нет 26 27,15 271,50 

Total 123   

Общая_интернальность Да 97 27,93 1312,50 

Нет 26 34,05 340,50 

Total 123   

Интернальность_достижен
ия 

Да 97 29,04 1365,00 

Нет 26 28,80 288,00 

Total 123   

Интернальность_неудачи Да 97 27,13 1275,00 

Нет 26 37,80 378,00 

Total 123   

Интернальность_семейные
_отношения 

Да 97 28,99 1362,50 

Нет 26 29,05 290,50 

Total 123   

Интернальность_производс
твенные_отношения 

Да 97 27,22 1279,50 

Нет 26 37,35 373,50 

Total 123   

Интернальность_межлично
стные_отношения 

Да 97 29,30 1377,00 

Нет 26 27,60 276,00 

Total 123   

Интернальность_здоровье_
болезнь 

Да 97 28,81 1354,00 

Нет 26 29,90 299,00 

Total 123   
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Таблиця В.11 

Test Statisticsa,b 

 Меж
личн
остн
ый_
эмо
цион
альн
ый_
инте
ллек
т 

Внут
рили
чнос
тный
_эмо
цион
альн
ый_
инте
ллек
т 

Пон
има
ние_
эмо
ций 

Упра
влен
ие_э
моц
иям
и 

Общ
ий_у
рове
нь_э
моц
иона
льно
го_и
нтел
лект
а 

Пози
тивн
ый_
инте
рес 

Дир
екти
внос
ть 

Вра
жде
бнос
ть 

Авто
ном
ност
ь 

Неп
осле
дова
тель
ност
ь 

Отр
ица
ние 

Под
авл
ени
е 

Chi-Square ,365 2,48
8 

,329 2,50
0 

2,01
4 

,141 ,276 ,694 ,970 ,293 2,48
5 

3,69
3 

df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,833 ,288 ,848 ,286 ,365 ,932 ,871 ,707 ,616 ,864 ,289 ,158 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Не_занимается_вне_школы 

Таблиця В.12 

Ranks 

 Не_занимается_вне_школы N Mean Rank 

Межличностный_эмоциона
льный_интеллект 

не разрешают/одобряют 
родители 

3 6,50 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,56 

нет желания, лень 3 4,00 

Total 26  

Внутриличностный_эмоцио
нальный_интеллект 

не разрешают/одобряют 
родители 

3 3,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,31 

нет желания, лень 3 9,50 

Total 26  

Понимание_эмоций не разрешают/одобряют 
родители 

3 4,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,75 

нет желания, лень 3 5,00 

Total 26  

Управление_эмоциями не разрешают/одобряют 
родители 

3 4,50 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,06 

нет желания, лень 3 10,00 

Total 26  

Общий_уровень_эмоциона
льного_интеллекта 

не разрешают/одобряют 
родители 

3 4,50 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,13 

нет желания, лень 3 9,50 

Total 26  
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Позитивный_интерес не разрешают/одобряют 
родители 

3 5,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,44 

нет желания, лень 3 6,50 

Total 26  

Директивность не разрешают/одобряют 
родители 

3 6,50 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,25 

нет желания, лень 3 6,50 

Total 26  

Враждебность не разрешают/одобряют 
родители 

3 7,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,56 

нет желания, лень 3 3,50 

Total 26  

Автономность не разрешают/одобряют 
родители 

3 3,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,63 

нет желания, лень 3 7,00 

Total 26  

Непоследовательность не разрешают/одобряют 
родители 

3 7,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,38 

нет желания, лень 3 5,00 

Total 26  

Отрицание не разрешают/одобряют 
родители 

3 8,50 

школа отнимает все силы и 
время 

20 4,75 

нет желания, лень 3 8,50 

Total 26  

Подавление не разрешают/одобряют 
родители 

3 1,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 6,38 

нет желания, лень 3 3,00 

Total 26  

Регрессия не разрешают/одобряют 
родители 

3 9,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 4,81 

нет желания, лень 3 7,50 

Total 26  

Компенсация не разрешают/одобряют 
родители 

3 10,00 
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 школа отнимает все силы и 
время 

20 4,88 

нет желания, лень 3 6,00 

Total 26  

Проекция не разрешают/одобряют 
родители 

3 7,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,50 

нет желания, лень 3 4,00 

Total 26  

Замещение не разрешают/одобряют 
родители 

3 8,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,63 

нет желания, лень 3 2,00 

Total 26  

Интеллектуализация не разрешают/одобряют 
родители 

3 8,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,31 

нет желания, лень 3 4,50 

Total 26  

Реактивное_образование не разрешают/одобряют 
родители 

3 8,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,06 

нет желания, лень 3 6,50 

Total 26  

Общая_напряженность_за
щит 

не разрешают/одобряют 
родители 

3 10,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 4,88 

нет желания, лень 3 6,00 

Total 26  

Общая_интернальность не разрешают/одобряют 
родители 

3 5,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 6,00 

нет желания, лень 3 2,00 

Total 26  

Интернальность_достижен
ия 

не разрешают/одобряют 
родители 

3 7,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,69 

нет желания, лень 3 2,50 

Total 26  

Интернальность_неудачи не разрешают/одобряют 
родители 

3 5,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,88 

нет желания, лень 3 3,00 
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 Total 26  

Интернальность_семейные
_отношения 

не разрешают/одобряют 
родители 

3 6,50 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,75 

нет желания, лень 3 2,50 

Total 26  

Интернальность_производс
твенные_отношения 

не разрешают/одобряют 
родители 

3 3,00 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,75 

нет желания, лень 3 6,00 

Total 26  

Интернальность_межлично
стные_отношения 

не разрешают/одобряют 
родители 

3 7,50 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,75 

нет желания, лень 3 1,50 

Total 26  

Интернальность_здоровье_
болезнь 

не разрешают/одобряют 
родители 

3 6,50 

школа отнимает все силы и 
время 

20 5,50 

нет желания, лень 3 4,50 

Total 26  

 

 

 

 

Таблиця В.13 

Test Statisticsa,b 

 Меж
личн
остн
ый_
эмо
цион
альн
ый_
инте
ллек
т 

Внут
рили
чнос
тный
_эмо
цион
альн
ый_
инте
ллек
т 

Пон
има
ние_
эмо
ций 

Упра
влен
ие_э
моц
иям
и 

Общ
ий_у
рове
нь_э
моц
иона
льно
го_и
нтел
лект
а 

Пози
тивн
ый_
инте
рес 

Дир
екти
внос
ть 

Вра
жде
бнос
ть 

Авто
ном
ност
ь 

Неп
осле
дова
тель
ност
ь 

Отр
ица
ние 

Под
авл
ени
е 

Рег
рес
сия 

Ком
пенс
ация 

Про
екц
ия 

Chi-Square ,634 1,84
1 

1,85
5 

1,24
5 

1,19
4 

2,61
2 

4,45
9 

1,10
5 

3,99
7 

7,83
7 

3,29
7 

3,01
4 

4,1
64 

2,28
8 

2,5
23 

df 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Asymp. Sig. ,959 ,765 ,762 ,871 ,879 ,625 ,347 ,893 ,406 ,098 ,509 ,556 ,38
4 

,683 ,64
1 
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Таблиця В.14 

 
Ranks 

 Вид_занятия N Mean Rank 

Межличностный_эмоциона
льный_интеллект 

физические 21 26,23 

репетиторство 5 20,50 

языки 5 35,00 

творчество 16 24,14 

разнообразные 50 25,40 

Total 97  

Внутриличностный_эмоцио
нальный_интеллект 

физические 21 23,32 

репетиторство 5 31,50 

языки 5 28,50 

творчество 16 20,14 

разнообразные 50 27,25 

Total 97  

Понимание_эмоций физические 21 25,05 

репетиторство 5 25,00 

языки 5 40,00 

творчество 16 20,71 

разнообразные 50 26,32 

Total 97  

Управление_эмоциями физические 21 26,05 

репетиторство 5 30,50 

языки 5 18,00 

творчество 16 20,86 

разнообразные 50 26,47 

Total 97  

Общий_уровень_эмоциона
льного_интеллекта 

физические 21 24,82 

репетиторство 5 28,50 

языки 5 34,00 

творчество 16 21,00 

разнообразные 50 26,42 

Total 97  

Позитивный_интерес физические 21 31,41 

репетиторство 5 17,00 

языки 5 27,00 

творчество 16 23,71 

разнообразные 50 23,98 

Total 97  

Директивность физические 21 25,59 

репетиторство 5 28,50 

языки 5 5,50 

творчество 16 33,71 

разнообразные 50 24,12 

Total 97  

Враждебность физические 21 23,50 
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 репетиторство 5 29,50 

языки 5 29,50 

творчество 16 30,00 

разнообразные 50 24,92 

Total 97  

Автономность физические 21 30,68 

репетиторство 5 22,00 

языки 5 45,00 

творчество 16 24,64 

разнообразные 50 23,27 

Total 97  

Непоследовательность физические 21 28,86 

репетиторство 5 40,50 

языки 5 16,00 

творчество 16 35,93 

разнообразные 50 21,65 

Total 97  

Отрицание физические 21 26,86 

репетиторство 5 46,00 

языки 5 36,50 

творчество 16 27,14 

разнообразные 50 23,57 

Total 97  

Подавление физические 21 24,68 

репетиторство 5 20,00 

языки 5 48,50 

творчество 16 27,86 

разнообразные 50 24,67 

Total 97  

Регрессия физические 21 30,09 

репетиторство 5 15,50 

языки 5 25,00 

творчество 16 32,00 

разнообразные 50 22,65 

Total 97  

Компенсация физические 21 23,91 

репетиторство 5 21,00 

языки 5 31,50 

творчество 16 32,57 

разнообразные 50 24,38 

Total 97  

Проекция физические 21 23,27 

репетиторство 5 23,50 

языки 5 8,50 

творчество 16 22,79 

разнообразные 50 27,58 
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 Total 97  

Замещение физические 21 23,95 

репетиторство 5 14,00 

языки 5 19,50 

творчество 16 33,86 

разнообразные 50 24,70 

Total 97  

Интеллектуализация физические 21 24,64 

репетиторство 5 25,50 

языки 5 25,50 

творчество 16 27,21 

разнообразные 50 25,42 

Total 97  

Реактивное_образование физические 21 29,95 

репетиторство 5 17,00 

языки 5 42,50 

творчество 16 19,00 

разнообразные 50 25,10 

Total 97  

Общая_напряженность_за
щит 

физические 21 27,41 

репетиторство 5 18,50 

языки 5 39,00 

творчество 16 28,07 

разнообразные 50 23,98 

Total 97  

Общая_интернальность физические 21 21,59 

репетиторство 5 18,50 

языки 5 46,50 

творчество 16 33,07 

разнообразные 50 24,70 

Total 97  

Интернальность_достижен
ия 

физические 21 23,09 

репетиторство 5 18,00 

языки 5 41,00 

творчество 16 32,36 

разнообразные 50 24,52 

Total 97  

Интернальность_неудачи физические 21 25,77 

репетиторство 5 18,00 

языки 5 46,00 

творчество 16 31,93 

разнообразные 50 23,47 

Total 97  

Интернальность_семейные
_отношения 

физические 21 23,68 

репетиторство 5 30,50 

языки 5 46,50 
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 творчество 16 28,86 

разнообразные 50 24,52 

Total 97  

Интернальность_производс
твенные_отношения 

физические 21 23,45 

репетиторство 5 6,50 

языки 5 49,00 

творчество 16 26,93 

разнообразные 50 25,77 

Total 97  

Интернальность_межлично
стные_отношения 

физические 21 22,32 

репетиторство 5 23,50 

языки 5 39,50 

творчество 16 29,50 

разнообразные 50 25,33 

Total 97  

Интернальность_здоровье_
болезнь 

физические 21 24,36 

репетиторство 5 11,50 

языки 5 22,50 

творчество 16 33,50 

разнообразные 50 24,62 

Total 97  

Таблиця В.15 

Test Statisticsa 

 
Меж
личн
остн
ый_
эмо
цион
альн
ый_
инте
ллек
т 

Внут
рили
чнос
тны
й_э
моц
иона
льн
ый_
инте
ллек
т 

Пон
има
ние_
эмо
ций 

Упр
авле
ние_
эмо
ция
ми 

Общ
ий_у
рове
нь_э
моц
иона
льно
го_и
нтел
лект
а 

Поз
итив
ный
_инт
ерес 

Дир
екти
внос
ть 

Вра
жде
бнос
ть 

Авто
ном
ност
ь 

Неп
осле
дова
тель
ност
ь 

Отр
ица
ние 

Под
авл
ени
е 

Рег
рес
сия 

Ком
пенс
ация 

Пр
оек
ция 

Mann-Whitney U 241,
500 

247,
000 

225,
500 

247,
000 

237,
500 

256,
500 

263,
000 

200,
500 

286,
500 

220,
500 

266
,00
0 

216,
000 

236
,00
0 

205,
500 

280
,50
0 

Wilcoxon W 394,
500 

400,
000 

378,
500 

400,
000 

390,
500 

409,
500 

416,
000 

795,
500 

881,
500 

815,
500 

419
,00
0 

811,
000 

831
,00
0 

800,
500 

433
,50
0 

Z -
,951 

-
,840 

-
1,27
0 

-
,841 

-
1,03
0 

-
,652 

-
,522 

-
1,79
2 

-
,050 

-
1,37
6 

-
,46
2 

-
1,47
4 

-
1,0
67 

-
1,69
2 

-
,17
1 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,342 ,401 ,204 ,400 ,303 ,514 ,602 ,073 ,960 ,169 ,64
4 

,141 ,28
6 

,091 ,86
4 

a. Grouping Variable: Кто_выбрал 
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Таблиця В.16 

Ranks 

 Кто_выбрал N Mean Rank Sum of Ranks 

Межличностный_эмоциональный_интеллект Самостоятельно 67 27,40 931,50 

Семья 30 23,21 394,50 

Total 97   

Внутриличностный_эмоциональный_интеллект Самостоятельно 67 27,24 926,00 

Семья 30 23,53 400,00 

Total 97   

Понимание_эмоций Самостоятельно 67 27,87 947,50 

Семья 30 22,26 378,50 

Total 97   

Управление_эмоциями Самостоятельно 67 27,24 926,00 

Семья 30 23,53 400,00 

Total 97   

Общий_уровень_эмоционального_интеллекта Самостоятельно 67 27,51 935,50 

Семья 30 22,97 390,50 

Total 97   

Позитивный_интерес Самостоятельно 67 26,96 916,50 

Семья 30 24,09 409,50 

Total 97   

Директивность Самостоятельно 67 26,76 910,00 

Семья 30 24,47 416,00 

Total 97   

Враждебность Самостоятельно 67 23,40 795,50 

Семья 30 31,21 530,50 

Total 97   

Автономность Самостоятельно 67 25,93 881,50 

Семья 30 26,15 444,50 

Total 97   

Непоследовательность Самостоятельно 67 23,99 815,50 

Семья 30 30,03 510,50 

Total 97   

Отрицание Самостоятельно 67 26,68 907,00 

Семья 30 24,65 419,00 

Total 97   

Подавление Самостоятельно 67 23,85 811,00 

Семья 30 30,29 515,00 

Total 97   

Регрессия Самостоятельно 67 24,44 831,00 

Семья 30 29,12 495,00 

Total 97   

Компенсация Самостоятельно 67 23,54 800,50 

Семья 30 30,91 525,50 

Total 97   
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Проекция Самостоятельно 67 26,25 892,50 

Семья 30 25,50 433,50 

Total 97   

Замещение Самостоятельно 67 24,06 818,00 

Семья 30 29,88 508,00 

Total 97   

Интеллектуализация Самостоятельно 67 27,16 923,50 

Семья 30 23,68 402,50 

Total 97   

Реактивное_образование Самостоятельно 67 28,60 972,50 

Семья 30 20,79 353,50 

Total 97   

Общая_напряженность_защит Самостоятельно 67 25,29 860,00 

Семья 30 27,41 466,00 

Total 97   

Общая_интернальность Самостоятельно 67 27,84 946,50 

Семья 30 22,32 379,50 

Total 97   

Интернальность_достижения Самостоятельно 67 26,38 897,00 

Семья 30 25,24 429,00 

Total 97   

Интернальность_неудачи Самостоятельно 67 26,49 900,50 

Семья 30 25,03 425,50 

Total 97   

Интернальность_семейные_отношения Самостоятельно 67 27,16 923,50 

Семья 30 23,68 402,50 

Total 97   

Интернальность_производственные_отношения Самостоятельно 67 25,79 877,00 

Семья 30 26,41 449,00 

Total 97   

Интернальность_межличностные_отношения Самостоятельно 67 26,82 912,00 

Семья 30 24,35 414,00 

Total 97   

Интернальность_здоровье_болезнь Самостоятельно 67 28,12 956,00 

Семья 30 21,76 370,00 

Total 97   
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Таблиця В.17 

 
Меж
личн
остн
ый_
эмо
цион
альн
ый_
инте
ллек
т 

Внут
рили
чнос
тны
й_э
моц
иона
льн
ый_
инте
ллек
т 

Пон
има
ние_
эмо
ций 

Упр
авле
ние_
эмо
ция
ми 

Общ
ий_у
рове
нь_э
моц
иона
льно
го_и
нтел
лект
а 

Поз
итив
ный
_инт
ерес 

Дир
екти
внос
ть 

Вра
жде
бнос
ть 

Авто
ном
ност
ь 

Неп
осле
дова
тель
ност
ь 

Отр
ица
ние 

Под
авл
ени
е 

Рег
рес
сия 

Ком
пенс
ация 

Mann-Whitney U 182,
000 

191,
500 

193,
000 

222,
000 

217,
500 

164,
500 

218,
500 

193,
000 

192,
500 

222,
500 

165
,50
0 

169,
500 

167
,50
0 

159,
000 

Wilcoxon W 248,
000 

1052
,500 

259,
000 

1083
,000 

283,
500 

1025
,500 

1079
,500 

259,
000 

1053
,500 

288,
500 

102
6,5
00 

235,
500 

102
8,5
00 

1020
,000 

Z -
,976 

-
,763 

-
,729 

-
,079 

-
,179 

-
1,37
2 

-
,158 

-
,738 

-
,742 

-
,068 

-
1,3
52 

-
1,26
9 

-
1,3
09 

-
1,51
2 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,329 ,446 ,466 ,937 ,858 ,170 ,875 ,460 ,458 ,946 ,17
6 

,205 ,19
0 

,131 

a. Grouping Variable: Дорога_до_занятий 

Таблиця В.18 

Ranks 

 Дорога_до_занятий N Mean Rank Sum of Ranks 

Межличностный_эмоциона
льный_интеллект 

Самостоятельно 77 27,56 1130,00 

Родители 20 22,55 248,00 

Total 97   

Внутриличностный_эмоцио
нальный_интеллект 

Самостоятельно 77 25,67 1052,50 

Родители 20 29,59 325,50 

Total 97   

Понимание_эмоций Самостоятельно 77 27,29 1119,00 

Родители 20 23,55 259,00 

Total 97   

Управление_эмоциями Самостоятельно 77 26,41 1083,00 

Родители 20 26,82 295,00 

Total 97   

Общий_уровень_эмоциона
льного_интеллекта 

Самостоятельно 77 26,70 1094,50 

Родители 20 25,77 283,50 

Total 97   

Позитивный_интерес Самостоятельно 77 25,01 1025,50 

Родители 20 32,05 352,50 

Total 97   

Директивность Самостоятельно 77 26,33 1079,50 

Родители 20 27,14 298,50 

Total 97   

Враждебность Самостоятельно 77 27,29 1119,00 

Родители 20 23,55 259,00 
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 Total 97   

Автономность Самостоятельно 77 25,70 1053,50 

Родители 20 29,50 324,50 

Total 97   

Непоследовательность Самостоятельно 77 26,57 1089,50 

Родители 20 26,23 288,50 

Total 97   

Отрицание Самостоятельно 77 25,04 1026,50 

Родители 20 31,95 351,50 

Total 97   

Подавление Самостоятельно 77 27,87 1142,50 

Родители 20 21,41 235,50 

Total 97   

Регрессия Самостоятельно 77 25,09 1028,50 

Родители 20 31,77 349,50 

Total 97   

Компенсация Самостоятельно 77 24,88 1020,00 

Родители 20 32,55 358,00 

Total 97   

Проекция Самостоятельно 77 26,35 1080,50 

Родители 20 27,05 297,50 

Total 97   

Замещение Самостоятельно 77 27,83 1141,00 

Родители 20 21,55 237,00 

Total 97   

Интеллектуализация Самостоятельно 77 26,52 1087,50 

Родители 20 26,41 290,50 

Total 97   

Реактивное_образование Самостоятельно 77 24,88 1020,00 

Родители 20 32,55 358,00 

Total 97   

Общая_напряженность_за
щит 

Самостоятельно 77 24,87 1019,50 

Родители 20 32,59 358,50 

Total 97   

Общая_интернальность Самостоятельно 77 26,84 1100,50 

Родители 20 25,23 277,50 

Total 97   

Интернальность_достижен
ия 

Самостоятельно 77 27,65 1133,50 

Родители 20 22,23 244,50 

Total 97   

Интернальность_неудачи Самостоятельно 77 26,32 1079,00 

Родители 20 27,18 299,00 

Total 97   

Интернальность_семейные
_отношения 

Самостоятельно 77 25,15 1031,00 
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Продовження таблиці В.18 

 Родители 20 31,55 347,00 

Total 97   

Интернальность_производс
твенные_отношения 

Самостоятельно 77 25,71 1054,00 

Родители 20 29,45 324,00 

Total 97   

Интернальность_межлично
стные_отношения 

Самостоятельно 77 27,73 1137,00 

Родители 20 21,91 241,00 

Total 97   

Интернальность_здоровье_
болезнь 

Самостоятельно 77 27,94 1145,50 

Родители 20 21,14 232,50 

Total 97   

 

Таблиця В.19 

Report 

Количество_дру
зей 

Меж
личн
остн
ый_
эмо
цион
альн
ый_
инте
ллек
т 

Внут
рил
ично
стны
й_э
моц
иона
льн
ый_
инте
ллек
т 

Пон
има
ние_
эмо
ций 

Упр
авле
ние_
эмо
ция
ми 

Общ
ий_у
рове
нь_э
моц
иона
льно
го_и
нтел
лект
а 

Поз
итив
ный
_инт
ере
с 

Дире
ктив
ност
ь 

Вра
жде
бнос
ть 

Авто
ном
ност
ь 

Неп
осле
дова
тель
ност
ь 

Отр
ица
ние 

Под
авл
ени
е 

Рег
рес
сия 

Ком
пенс
ация 

Пр
оек
ция 

Зам
еще
ние 

Инт
елл
екту
ализ
ация 

Реак
тивн
ое_о
браз
ован
ие 

Общ
ая_н
апря
жен
ност
ь_за
щит 

Реа
лист
ичес
кий 

Много Mea
n 

43,7
059 

42,5
686 

43,6
471 

43,9
216 

86,2
745 

13,7
843 

7,92
16 

3,86
27 

10,5
490 

6,25
49 

62,
451
0 

40,2
549 

45,
882
4 

53,7
255 

54,
529
4 

50,9
412 

62,1
961 

48,8
235 

51,8
824 

34,6
471 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Std. 
Devi
ation 

8,52
125 

9,65
247 

8,85
624 

8,92
153 

15,8
9727 

4,92
062 

4,21
826 

3,88
340 

4,35
575 

3,45
742 

16,
292
71 

15,7
592
4 

20,
433
94 

18,6
5055 

18,
921
26 

23,8
289
0 

16,8
6774 

25,2
7030 

8,00
412 

16,6
0942 

Мало Mea
n 

43,2
500 

42,7
500 

44,0
000 

42,7
500 

86,0
000 

17,2
500 

4,25
00 

1,75
00 

15,0
000 

5,25
00 

58,
000
0 

31,5
000 

53,
500
0 

65,0
000 

36,
500
0 

42,2
500 

48,0
000 

60,0
000 

48,5
000 

26,7
500 

N 8  84 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Std. 
Devi
ation 

10,6
8878 

7,13
559 

9,05
539 

2,98
608 

10,2
3067 

1,70
783 

1,50
000 

,957
43 

2,94
392 

3,59
398 

12,
569
81 

17,0
587
2 

13,
403
98 

17,3
2051 

18,
411
95 

19,6
702
0 

14,4
4530 

29,4
3920 

1,29
099 

7,22
842 

Total Mea
n 

43,6
727 

42,5
818 

43,6
727 

43,8
364 

86,2
545 

14,0
364 

7,65
45 

3,70
91 

10,8
727 

6,18
18 

62,
127
3 

39,6
182 

46,
436
4 

54,5
455 

53,
218
2 

50,3
091 

61,1
636 

49,6
364 

51,6
364 

34,0
727 

N 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

Std. 
Devi
ation 

8,57
873 

9,43
926 

8,78
562 

8,61
902 

15,4
8622 

4,83
798 

4,18
648 

3,78
434 

4,40
561 

3,44
314 

15,
997
75 

15,8
552
4 

20,
014
59 

18,6
4067 

19,
304
28 

23,5
040
4 

16,9
9647 

25,4
5611 

7,75
878 

16,2
0569 
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Таблиця В.20 

 
Test 
Statisticsa,b 

 

Меж
личн
остн
ый_э
моци
онал
ьный
_инт
елле
кт 

Вн
утр
ил
ичн
ост
ны
й_э
мо
ци
она
льн
ый
_и
нте
лл
ект 

По
ни
ма
ни
е_э
мо
ци
й 

Уп
рав
ле
ни
е_э
мо
ци
ям
и 

Об
щи
й_у
ров
ень
_э
мо
ци
она
льн
ого
_и
нте
лл
ект
а 

По
зит
ивн
ый
_и
нте
рес 

Ди
рек
тив
нос
ть 

Вр
аж
де
бн
ост
ь 

Авт
оно
мн
ост
ь 

Не
пос
ле
до
ват
ель
нос
ть 

От
ри
ца
ни
е 

По
да
вл
ен
ие 

Рег
рес
сия 

Ко
мп
енс
ац
ия 

Пр
оек
ци
я 

За
ме
ще
ни
е 

Ин
тел
лек
туа
лиз
ац
ия 

Ре
акт
ивн
ое
_о
бр
азо
ван
ие 

Об
ща
я_н
апр
яж
енн
ост
ь_з
ащ
ит 

Об
ща
я_и
нте
рна
льн
ост
ь 

Ин
тер
на
льн
ост
ь_д
ост
иж
ен
ия 

Ин
тер
на
льн
ост
ь_н
еуд
ачи 

Ин
тер
на
льн
ост
ь_с
ем
ей
ны
е_
отн
ош
ен
ия 

Ин
тер
на
льн
ост
ь_п
ро
изв
одс
тве
нн
ые
_от
но
ше
ния 

Ин
тер
на
льн
ост
ь_
ме
жл
ичн
ост
ны
е_
отн
ош
ен
ия 

Ин
тер
на
льн
ост
ь_з
до
ров
ье_
бо
лез
нь 

Chi-Square 2,56
9 

1,3
16 

2,6
94 

2,1
11 

,10
3 

2,7
26 

,54
8 

,68
6 

,34
1 

2,1
87 

2,0
51 

7,7
71 

,81
3 

1,7
35 

2,4
35 

,91
1 

1,9
76 

2,5
06 

,44
4 

,65
9 

2,7
14 

,35
4 

,32
6 

,93
1 

3,6
56 

,72
4 

df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,277 ,51
8 

,26
0 

,34
8 

,95
0 

,25
6 

,76
0 

,71
0 

,84
3 

,33
5 

,35
9 

,02
1 

,66
6 

,42
0 

,29
6 

,63
4 

,37
2 

,28
6 

,80
1 

,71
9 

,25
7 

,83
8 

,85
0 

,62
8 

,16
1 

,69
6 

 

Таблиця В.21 

Ranks 

 Откуда_др
узья N Mean Rank 

Межличностный_эмоциональный_инт
еллект 

школа 41 29,07 

секция 13 34,81 

поровну 43 24,71 

Total 97  

Внутриличностный_эмоциональный_
интеллект 

школа 41 25,87 

секция 13 25,69 

поровну 43 30,81 

Total 97  

Понимание_эмоций школа 41 31,50 

секция 13 29,88 

поровну 43 24,02 

Total 97  

Управление_эмоциями школа 41 24,30 

секция 13 30,69 

поровну 43 30,65 

Total 97  

Общий_уровень_эмоционального_инт
еллекта 

школа 41 27,33 

секция 13 29,38 

поровну 43 28,19 

Total 97  

Позитивный_интерес школа 41 24,52 
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Продовження таблиці В.21 

 секция 13 35,00 

поровну 43 29,00 

Total 97  

Директивность школа 41 27,63 

секция 13 31,81 

поровну 43 27,08 

Total 97  

Враждебность школа 41 27,98 

секция 13 24,00 

поровну 43 29,35 

Total 97  

Автономность школа 41 26,85 

секция 13 30,63 

поровну 43 28,23 

Total 97  

Непоследовательность школа 41 24,63 

секция 13 27,25 

поровну 43 31,48 

Total 97  

Отрицание школа 41 24,43 

секция 13 29,25 

поровну 43 31,00 

Total 97  

Подавление школа 41 33,43 

секция 13 15,50 

поровну 43 26,96 

Total 97  

Регрессия школа 41 27,15 

секция 13 32,69 

поровну 43 27,25 

Total 97  

Компенсация школа 41 25,72 

секция 13 34,25 

поровну 43 28,10 

Total 97  

Проекция школа 41 30,57 

секция 13 31,94 

поровну 43 24,23 

Total 97  

Замещение школа 41 25,63 

секция 13 28,75 

поровну 43 30,02 

Total 97  

Интеллектуализация школа 41 30,09 

секция 13 21,00 
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Продовження таблиці В.21 

 поровну 43 28,33 

Total 97  

Реактивное_образование школа 41 27,76 

секция 13 35,88 

поровну 43 25,60 

Total 97  

Общая_напряженность_защит школа 41 27,67 

секция 13 31,44 

поровну 43 27,17 

Total 97  

Total 97  

Общая_интернальность школа 41 26,22 

секция 13 31,19 

поровну 43 28,65 

Total 97  

Интернальность_достижения школа 41 24,98 

секция 13 35,63 

поровну 43 28,35 

Total 97  

Интернальность_неудачи школа 41 28,91 

секция 13 29,63 

поровну 43 26,58 

Total 97  

Интернальность_семейные_отношен
ия 

школа 41 27,15 

секция 13 30,81 

поровну 43 27,88 

Total 97  

Интернальность_производственные_
отношения 

школа 41 27,70 

секция 13 32,81 

поровну 43 26,69 

Total 97  

Интернальность_межличностные_отн
ошения 

школа 41 25,43 

секция 13 37,63 

поровну 43 27,25 

Total 97  

Интернальность_здоровье_болезнь школа 41 27,26 

секция 13 32,38 

поровну 43 27,25 

Total 97  
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Таблиця В.22 

Test Statisticsa,b 

 Межл
ичнос
тный
_эмо
циона
льны
й_инт
еллек
т 

Внутр
иличн
остны
й_эм
оцион
альн
ый_и
нтелл
ект 

П
он
и
ма
ни
е_
эм
оц
ий 

Упр
авл
ени
е_э
моц
иям
и 

Общи
й_уро
вень_
эмоц
ионал
ьного
_инте
ллект
а 

Отр
ица
ние 

П
од
ав
ле
ни
е 

Ре
гр
ес
си
я 

Ко
мп
ен
са
ци
я 

П
ро
ек
ци
я 

За
ме
щ
ен
ие 

Инт
елл
екту
али
зац
ия 

Реа
ктив
ное
_об
раз
ова
ние Общая_напряженность_защит 

Chi-Square 7,087 4,211 5,
74
6 

6,29
8 

6,540 7,87
0 

7,
06
0 

1,
76
0 

,9
02 

6,
79
9 

4,
37
0 

1,62
1 

3,25
2 

2,441 

df 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Asymp. Sig. ,313 ,648 ,4
52 

,278 ,365 ,248 ,3
15 

,9
40 

,9
89 

,3
40 

,6
27 

,951 ,777 ,875 

 

 

Таблиця В.23 

 
Ranks 

 Человечки N Mean Rank 

Межличностный_эмоциона
льный_интеллект 

установка на преодоление 
препятствий 

9 47,25 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 27,89 

мотивация на развлечения 10 21,33 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 23,75 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 22,60 

кризисное состояние 9 47,00 

установка на лидерство 28 31,58 

Total 108  

Внутриличностный_эмоцио
нальный_интеллект 

установка на преодоление 
препятствий 

9 22,75 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 24,96 

мотивация на развлечения 10 20,67 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 29,08 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 25,60 

кризисное состояние 9 28,50 

установка на лидерство 28 34,00 

Total 108  

Понимание_эмоций установка на преодоление 
препятствий 

9 22,50 
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общительность, дружеская 
поддержка 

21 25,89 

мотивация на развлечения 10 17,33 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 33,00 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 23,75 

кризисное состояние 9 44,50 

установка на лидерство 28 32,83 

Total 108  

Управление_эмоциями установка на преодоление 
препятствий 

9 43,50 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 27,00 

мотивация на развлечения 10 18,83 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 23,67 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 22,35 

установка на лидерство 28 32,65 

Total 108  

Общий_уровень_эмоциона
льного_интеллекта 

установка на преодоление 
препятствий 

9 37,50 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 25,11 

мотивация на развлечения 10 18,50 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 27,75 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 22,50 

кризисное состояние 9 38,50 

установка на лидерство 28 34,20 

Total 108  

Отрицание установка на преодоление 
препятствий 

9 22,50 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 34,14 

мотивация на развлечения 10 37,83 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 23,67 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 20,30 

кризисное состояние 9 8,00 

установка на лидерство 28 30,33 

Total 108  

Подавление установка на преодоление 
препятствий 

9 37,75 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 29,39 

мотивация на развлечения 10 36,50 
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отстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 19,08 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 33,60 

кризисное состояние 9 3,50 

установка на лидерство 28 27,28 

Total 108  

Регрессия установка на преодоление 
препятствий 

9 23,25 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 26,25 

мотивация на развлечения 10 30,00 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 31,75 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 27,00 

кризисное состояние 9 43,50 

установка на лидерство 28 29,40 

Total 108  

Компенсация установка на преодоление 
препятствий 

9 21,75 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 27,71 

мотивация на развлечения 10 29,00 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 27,58 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 29,70 

кризисное состояние 9 39,00 

установка на лидерство 28 28,80 

Total 108  

Проекция установка на преодоление 
препятствий 

9 15,00 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 28,82 

мотивация на развлечения 10 22,17 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 37,17 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 23,10 

кризисное состояние 9 51,50 

установка на лидерство 28 29,53 

Total 108  

Замещение установка на преодоление 
препятствий 

9 32,50 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 28,00 

мотивация на развлечения 10 30,67 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 32,25 
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комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 23,00 

кризисное состояние 9 55,00 

установка на лидерство 28 28,43 

Total 108  

Интеллектуализация установка на преодоление 
препятствий 

9 40,00 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 29,82 

мотивация на развлечения 10 30,00 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 26,83 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 26,70 

кризисное состояние 9 20,00 

установка на лидерство 28 28,03 

Total 108  

Реактивное_образование установка на преодоление 
препятствий 

9 34,00 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 29,89 

мотивация на развлечения 10 17,33 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 26,33 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 24,55 

кризисное состояние 9 24,00 

установка на лидерство 28 31,50 

Total 108  

Общая_напряженность_за
щит 

установка на преодоление 
препятствий 

9 24,25 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 28,96 

мотивация на развлечения 10 28,17 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 27,25 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 23,00 

кризисное состояние 9 41,00 

установка на лидерство 28 31,15 

Total 108  

Общая_интернальность установка на преодоление 
препятствий 

9 18,50 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 21,57 

мотивация на развлечения 10 50,00 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 21,83 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 19,50 

кризисное состояние 9 43,00 
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установка на лидерство 28 36,90 

Total 108  

Интернальность_достижен
ия 

установка на преодоление 
препятствий 

9 22,00 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 21,43 

мотивация на развлечения 10 33,83 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 18,83 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 24,30 

кризисное состояние 9 52,00 

установка на лидерство 28 37,13 

Total 108  

Интернальность_неудачи установка на преодоление 
препятствий 

9 15,00 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 23,46 

мотивация на развлечения 10 47,33 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 28,17 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 24,95 

кризисное состояние 9 25,50 

установка на лидерство 28 32,58 

Total 108  

Интернальность_семейные
_отношения 

установка на преодоление 
препятствий 

9 22,25 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 28,11 

мотивация на развлечения 10 43,17 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 22,67 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 22,40 

кризисное состояние 9 52,00 

установка на лидерство 28 30,83 

Total 108  

Интернальность_производс
твенные_отношения 

установка на преодоление 
препятствий 

9 48,50 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 25,68 

мотивация на развлечения 10 50,83 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 29,58 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 15,85 

кризисное состояние 9 26,00 

установка на лидерство 28 31,25 

Total 108  
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Таблиця В.24 

Test Statisticsa,b 

 Межл
ичнос
тный
_эмо
цион
альн
ый_и
нтелл
ект 

Внутр
иличн
остны
й_эм
оцио
нальн
ый_и
нтелл
ект 

Пони
мани
е_эм
оций 

Упра
влени
е_эм
оция
ми 

Общи
й_уро
вень_
эмоц
иона
льног
о_инт
еллек
та 

Отри
цани
е 

Пода
влен
ие 

Регр
есси
я 

Комп
енсац
ия 

Про
екци
я 

Заме
щени
е 

Инте
ллект
уализ
ация 

Реакт
ивное
_обр
азова
ние 

Обща
я_нап
ряже
нност
ь_за
щит 

Обща
я_инт
ерна
льнос
ть 

Инте
рналь
ность
_дост
ижен
ия 

Инте
рналь
ность
_неуд
ачи 

Инте
рналь
ность
_сем
ейны
е_отн
ошен
ия 

Chi-
Squa
re 

19,10
3 

28,56
6 

21,23
0 

39,61
4 

41,73
6 

8,81
2 

2,428 7,70
6 

23,69
4 

22,6
55 

9,95
6 

9,369 9,247 30,36
3 

31,45
6 

9,216 21,13
0 

2,973 

df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asym
p. 
Sig. 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,012 ,297 ,021 ,000 ,000 ,007 ,009 ,010 ,000 ,000 ,010 ,000 ,226 

 

Таблиця В.25 

Ranks 

 Ward 
Method                              N Mean Rank 

Межличностный_эмоциона
льный_интеллект 

1 28 48,98 

2 43 70,15 

3 37 40,49 

Интернальность_межлично
стные_отношения 

установка на преодоление 
препятствий 

9 29,75 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 30,32 

мотивация на развлечения 10 32,50 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 26,17 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 16,20 

кризисное состояние 9 21,50 

установка на лидерство 28 33,70 

Total 108  

Интернальность_здоровье_
болезнь 

установка на преодоление 
препятствий 

9 30,50 

общительность, дружеская 
поддержка 

21 21,79 

мотивация на развлечения 10 25,17 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

14 25,17 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

17 23,80 

кризисное состояние 9 19,00 

установка на лидерство 28 37,33 

Total 108  
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Продовження таблиці В.25 

 Total 108  

Внутриличностный_эмоцио
нальный_интеллект 

1 28 50,39 

2 43 73,07 

3 37 36,03 

Total 108  

Понимание_эмоций 1 28 43,89 

2 43 71,51 

3 37 42,76 

Total 108  

Управление_эмоциями 1 28 50,36 

2 43 76,19 

3 37 32,43 

Total 108  

Общий_уровень_эмоциона
льного_интеллекта 

1 28 47,00 

2 43 77,53 

3 37 33,41 

Total 108  

Отрицание 1 28 39,48 

2 43 58,98 

3 37 60,66 

Total 108  

Подавление 1 28 52,38 

2 43 50,44 

3 37 60,82 

Total 108  

Регрессия 1 28 41,82 

2 43 55,13 

3 37 63,36 

Total 108  

Компенсация 1 28 33,25 

2 43 69,56 

3 37 53,08 

Total 108  

Проекция 1 28 30,50 

2 43 61,98 

3 37 63,97 

Total 108  

Замещение 1 28 40,89 

2 43 64,51 

3 37 53,16 

Total 108  

Интеллектуализация 1 28 39,68 

2 43 57,00 

3 37 62,81 

Total 108  
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Продовження таблиці В.25 

Реактивное_образование 1 28 39,39 

2 43 58,16 

3 37 61,68 

Total 108  

Общая_напряженность_за
щит 

1 28 26,46 

2 43 64,00 

3 37 64,68 

Total 108  

Общая_интернальность 1 28 62,64 

2 43 68,77 

3 37 31,76 

Total 108  

Интернальность_достижен
ия 

1 28 62,16 

2 43 60,12 

3 37 42,18 

Total 108  

Интернальность_неудачи 1 28 57,36 

2 43 68,14 

3 37 36,49 

Total 108  

Интернальность_семейные
_отношения 

1 28 48,68 

2 43 60,63 

3 37 51,78 

Total 108  

Интернальность_производс
твенные_отношения 

1 28 53,14 

2 43 68,74 

3 37 38,97 

Total 108  

Интернальность_межлично
стные_отношения 

1 28 45,79 

2 43 71,05 

3 37 41,86 

Total 108  

Интернальность_здоровье_
болезнь 

1 28 69,41 

2 43 65,03 

3 37 30,97 

Total 108  

 

Таблиця В.26 

Человечки * Ward Method                              Crosstabulation 

Count 

  Ward Method                              

Total   1 2 3 

Человечки установка на преодоление 
препятствий 

4 5 0 9 
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Продовження таблиці В.26 

 общительность, дружеская 
поддержка 

4 3 14 21 

мотивация на развлечения 6 0 4 10 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

1 8 5 14 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

5 2 10 17 

кризисное состояние 0 9 0 9 

установка на лидерство 8 16 4 28 

Total 28 43 37 108 

 

Додаток Г 

Кореляційні та кластерні аналізи вибірок 

Таблиця Г.1 

Correlations 

  
Меж
лич
ност
ный
_эм
оци
она
льн
ый_
инте
лле
кт 

Вну
три
лич
ност
ный
_эм
оци
она
льн
ый_
инте
лле
кт 

Пон
има
ние
_эм
оци
й 

Упр
авл
ени
е_э
моц
иям
и 

Об
щий
_ур
ове
нь_
эмо
цио
нал
ьног
о_и
нте
лле
кта 

Поз
итив
ный
_инт
ере
с 

Дир
екти
вно
сть 

Вра
жде
бно
сть 

Авт
оно
мно
сть 

Неп
осл
едо
вате
льн
ость 

Отр
ица
ние 

Межличностный_эмоциональный_интеллект Pears
on 
Correl
ation 

1 ,436
** 

,797
** 

,578
** 

,831
** 

-
,056 

-
,161 

-
,100 

-
,056 

-
,086 

,02
5 

Sig. 
(2-
tailed) 

 
,001 ,000 ,000 ,000 ,682 ,231 ,460 ,680 ,524 ,85

3 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Внутриличностный_эмоциональный_интеллект Pears
on 
Correl
ation 

,436
** 

1 ,620
** 

,878
** 

,863
** 

-
,005 

-
,267
* 

-
,362
** 

,104 -
,296
* 

,27
2* 

Sig. 
(2-
tailed) 

,001 

 
,000 ,000 ,000 ,970 ,045 ,006 ,442 ,025 ,04

1 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Понимание_эмоций Pears
on 
Correl
ation 

,797
** 

,620
** 

1 ,537
** 

,831
** 

,001 -
,184 

-
,171 

-
,035 

-
,336
* 

,07
8 

Sig. 
(2-
tailed) 

,000 ,000 

 
,000 ,000 ,996 ,170 ,205 ,795 ,011 ,56

2 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 
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Управление_эмоциями Pears
on 
Correl
ation 

,578
** 

,878
** 

,537
** 

1 ,868
** 

,001 -
,221 

-
,287
* 

,021 -
,165 

,27
8* 

Sig. 
(2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 

 
,000 ,997 ,098 ,030 ,875 ,220 ,03

6 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Общий_уровень_эмоционального_интеллекта Pears
on 
Correl
ation 

,831
** 

,863
** 

,831
** 

,868
** 

1 -
,034 

-
,256 

-
,280
* 

,033 -
,232 

,18
2 

Sig. 
(2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 

 
,800 ,055 ,035 ,808 ,083 ,17

5 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Позитивный_интерес Pears
on 
Correl
ation 

-
,056 

-
,005 

,001 ,001 -
,034 

1 -
,304
* 

-
,562
** 

,570
** 

-
,281
* 

,22
4 

Sig. 
(2-
tailed) 

,682 ,970 ,996 ,997 ,800 

 
,022 ,000 ,000 ,034 ,09

3 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Директивность Pears
on 
Correl
ation 

-
,161 

-
,267
* 

-
,184 

-
,221 

-
,256 

-
,304
* 

1 ,659
** 

-
,455
** 

,573
** 

-
,08
2 

Sig. 
(2-
tailed) 

,231 ,045 ,170 ,098 ,055 ,022 

 
,000 ,000 ,000 ,54

2 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Враждебность Pears
on 
Correl
ation 

-
,100 

-
,362
** 

-
,171 

-
,287
* 

-
,280
* 

-
,562
** 

,659
** 

1 -
,458
** 

,555
** 

-
,12
6 

Sig. 
(2-
tailed) 

,460 ,006 ,205 ,030 ,035 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,34

9 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Автономность Pears
on 
Correl
ation 

-
,056 

,104 -
,035 

,021 ,033 ,570
** 

-
,455
** 

-
,458
** 

1 -
,258 

,40
3** 

Sig. 
(2-
tailed) 

,680 ,442 ,795 ,875 ,808 ,000 ,000 ,000 

 
,053 ,00

2 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Непоследовательность Pears
on 
Correl
ation 

-
,086 

-
,296
* 

-
,336
* 

-
,165 

-
,232 

-
,281
* 

,573
** 

,555
** 

-
,258 

1 -
,17
1 

Sig. 
(2-
tailed) 

,524 ,025 ,011 ,220 ,083 ,034 ,000 ,000 ,053 

 
,20
3 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Отрицание Pears
on 
Correl
ation 

,025 ,272
* 

,078 ,278
* 

,182 ,224 -
,082 

-
,126 

,403
** 

-
,171 

1 
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Sig. 
(2-
tailed) 

,853 ,041 ,562 ,036 ,175 ,093 ,542 ,349 ,002 ,203 

 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Подавление Pears
on 
Correl
ation 

-
,096 

-
,171 

-
,244 

-
,173 

-
,160 

-
,241 

,030 ,217 ,064 ,089 -
,16
4 

Sig. 
(2-
tailed) 

,477 ,204 ,067 ,197 ,236 ,071 ,823 ,105 ,638 ,511 ,22
3 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Регрессия Pears
on 
Correl
ation 

-
,226 

-
,511
** 

-
,269
* 

-
,492
** 

-
,443
** 

,014 ,359
** 

,218 -
,048 

,410
** 

,14
7 

Sig. 
(2-
tailed) 

,091 ,000 ,043 ,000 ,001 ,917 ,006 ,103 ,722 ,002 ,27
5 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Компенсация Pears
on 
Correl
ation 

-
,375
** 

-
,129 

-
,281
* 

-
,212 

-
,290
* 

-
,111 

,287
* 

,270
* 

-
,094 

,264
* 

,24
6 

Sig. 
(2-
tailed) 

,004 ,340 ,034 ,114 ,029 ,412 ,030 ,043 ,489 ,047 ,06
5 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Проекция Pears
on 
Correl
ation 

-
,018 

-
,217 

-
,050 

-
,248 

-
,144 

-
,099 

,429
** 

,124 -
,296
* 

,117 -
,00
7 

Sig. 
(2-
tailed) 

,897 ,106 ,712 ,063 ,286 ,465 ,001 ,357 ,025 ,386 ,95
9 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Замещение Pears
on 
Correl
ation 

,116 -
,257 

-
,168 

-
,081 

-
,094 

-
,302
* 

,319
* 

,423
** 

-
,083 

,510
** 

-
,03
8 

Sig. 
(2-
tailed) 

,392 ,054 ,212 ,550 ,487 ,023 ,016 ,001 ,541 ,000 ,77
9 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Интеллектуализация Pears
on 
Correl
ation 

,087 ,302
* 

,015 ,356
** 

,235 -
,281
* 

-
,054 

,127 -
,096 

-
,033 

,20
4 

Sig. 
(2-
tailed) 

,522 ,023 ,914 ,007 ,078 ,034 ,688 ,347 ,475 ,809 ,12
9 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Реактивное_образование Pears
on 
Correl
ation 

-
,145 

-
,090 

,063 -
,175 

-
,137 

,350
** 

-
,016 

-
,270
* 

,061 -
,290
* 

,07
6 

Sig. 
(2-
tailed) 

,284 ,505 ,643 ,192 ,310 ,008 ,909 ,043 ,650 ,029 ,57
6 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 
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Общая_напряженность_защит Pears
on 
Correl
ation 

-
,104 

-
,270
* 

-
,187 

-
,228 

-
,225 

-
,139 

,445
** 

,340
** 

-
,060 

,372
** 

,46
7** 

Sig. 
(2-
tailed) 

,441 ,042 ,163 ,088 ,092 ,304 ,001 ,010 ,660 ,004 ,00
0 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Общая_интернальность Pears
on 
Correl
ation 

,160 ,190 ,212 ,106 ,207 -
,048 

,097 ,042 ,186 -
,092 

,07
3 

Sig. 
(2-
tailed) 

,233 ,157 ,113 ,433 ,121 ,723 ,474 ,755 ,167 ,495 ,58
9 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Интернальность_достижения Pears
on 
Correl
ation 

,166 ,074 ,108 ,135 ,139 ,013 ,133 ,055 ,129 -
,093 

,13
2 

Sig. 
(2-
tailed) 

,216 ,586 ,422 ,316 ,303 ,923 ,324 ,686 ,340 ,492 ,32
6 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Интернальность_неудачи Pears
on 
Correl
ation 

-
,010 

,029 ,041 -
,082 

,013 ,018 ,210 ,088 ,169 -
,048 

,02
0 

Sig. 
(2-
tailed) 

,943 ,830 ,764 ,546 ,926 ,894 ,117 ,516 ,210 ,721 ,88
0 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Интернальность_семейные_отношения Pears
on 
Correl
ation 

,134 ,043 ,151 ,116 ,102 ,262
* 

,020 -
,109 

,251 -
,093 

,14
7 

Sig. 
(2-
tailed) 

,320 ,752 ,263 ,389 ,451 ,049 ,881 ,421 ,060 ,490 ,27
7 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Интернальность_производственные_отношения Pears
on 
Correl
ation 

,023 ,151 ,191 -
,063 

,106 ,002 ,108 ,000 ,090 -
,092 

-
,05
6 

Sig. 
(2-
tailed) 

,865 ,261 ,154 ,641 ,431 ,990 ,425 ,995 ,508 ,498 ,67
7 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Интернальность_межличностные_отношения Pears
on 
Correl
ation 

,335
* 

,157 ,282
* 

,140 ,285
* 

-
,038 

,032 -
,045 

,191 -
,044 

,10
0 

Sig. 
(2-
tailed) 

,011 ,244 ,033 ,299 ,032 ,780 ,815 ,742 ,154 ,745 ,45
9 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Интернальность_здоровье_болезнь Pears
on 
Correl
ation 

,097 ,114 ,141 ,042 ,125 -
,041 

,007 -
,017 

,222 -
,145 

,12
0 
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Sig. 
(2-
tailed) 

,473 ,397 ,294 ,754 ,353 ,762 ,957 ,898 ,097 ,283 ,37
4 

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Таблиця Г.2 

Correlations 

  Меж
личн
остн
ый_э
моци
онал
ьный
_инт
елле
кт 

Внут
рили
чност
ный_
эмоц
иона
льны
й_ин
телл
ект 

Пони
мани
е_эм
оций 

Упра
влен
ие_э
моци
ями 

Общ
ий_у
рове
нь_э
моци
онал
ьного
_инт
елле
кта 

Отр
ица
ние 

Пода
влен
ие 

Рег
ресс
ия 

Комп
енса
ция 

Межличностный_эмоциональный_интеллект Pearso
n 
Correlat
ion 

1 ,475** ,763** ,741** ,841** ,151 -
,277* 

-
,123 

,056 

Sig. (2-
tailed)  

,000 ,000 ,000 ,000 ,266 ,039 ,365 ,681 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Внутриличностный_эмоциональный_интеллект Pearso
n 
Correlat
ion 

,475** 1 ,752** ,798** ,876** ,021 -,234 -
,200 

,005 

Sig. (2-
tailed) 

,000 
 

,000 ,000 ,000 ,878 ,083 ,139 ,968 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Понимание_эмоций Pearso
n 
Correlat
ion 

,763** ,752** 1 ,624** ,881** ,059 -
,293* 

-
,198 

-,057 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 
 

,000 ,000 ,668 ,028 ,144 ,674 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Управление_эмоциями Pearso
n 
Correlat
ion 

,741** ,798** ,624** 1 ,896** ,172 -,165 -
,203 

,119 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 
 

,000 ,209 ,229 ,137 ,387 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Общий_уровень_эмоционального_интеллекта Pearso
n 
Correlat
ion 

,841** ,876** ,881** ,896** 1 ,096 -
,296* 

-
,191 

,034 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 
 

,482 ,027 ,159 ,803 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Отрицание Pearso
n 
Correlat
ion 

,151 ,021 ,059 ,172 ,096 1 ,218 -
,044 

,370** 
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Sig. (2-
tailed) 

,266 ,878 ,668 ,209 ,482 
 

,106 ,746 ,005 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Подавление Pearso
n 
Correlat
ion 

-,277* -,234 -,293* -,165 -,296* ,218 1 -
,140 

,189 

Sig. (2-
tailed) 

,039 ,083 ,028 ,229 ,027 ,106 
 

,305 ,163 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Регрессия Pearso
n 
Correlat
ion 

-,123 -,200 -,198 -,203 -,191 -
,044 

-,140 1 ,338* 

Sig. (2-
tailed) 

,365 ,139 ,144 ,137 ,159 ,746 ,305 
 

,011 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Компенсация Pearso
n 
Correlat
ion 

,056 ,005 -,057 ,119 ,034 ,370*

* 
,189 ,338

* 
1 

Sig. (2-
tailed) 

,681 ,968 ,674 ,387 ,803 ,005 ,163 ,011 
 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Проекция Pearso
n 
Correlat
ion 

-,066 -,068 -,090 -,023 -,078 ,164 ,029 ,307
* 

,555** 

Sig. (2-
tailed) 

,630 ,619 ,511 ,868 ,568 ,227 ,831 ,021 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Замещение Pearso
n 
Correlat
ion 

,001 -,027 -,028 -,005 -,016 -
,097 

-,075 ,421
** 

,385** 

Sig. (2-
tailed) 

,993 ,844 ,835 ,969 ,908 ,476 ,581 ,001 ,003 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Интеллектуализация Pearso
n 
Correlat
ion 

,073 -,082 -,029 ,068 -,011 ,463*

* 
,032 -

,013 
,343** 

Sig. (2-
tailed) 

,593 ,547 ,830 ,623 ,938 ,000 ,815 ,926 ,010 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Реактивное_образование Pearso
n 
Correlat
ion 

-,147 -,070 -,176 ,019 -,124 ,274* ,192 ,100 ,226 

Sig. (2-
tailed) 

,279 ,611 ,195 ,893 ,364 ,041 ,156 ,462 ,093 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Общая_напряженность_защит Pearso
n 
Correlat
ion 

-,074 -,164 -,186 -,027 -,142 ,473*

* 
,290* ,485

** 
,757** 

Sig. (2-
tailed) 

,588 ,227 ,169 ,845 ,298 ,000 ,030 ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 
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Общая_интернальность Pearso
n 
Correlat
ion 

,095 ,255 ,082 ,214 ,209 -
,013 

-,086 ,110 ,193 

Sig. (2-
tailed) 

,486 ,057 ,547 ,117 ,122 ,925 ,530 ,418 ,154 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Интернальность_достижения Pearso
n 
Correlat
ion 

,001 ,209 ,022 ,162 ,129 -
,131 

-,006 ,238 ,176 

Sig. (2-
tailed) 

,995 ,123 ,874 ,238 ,344 ,336 ,966 ,077 ,195 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Интернальность_неудачи Pearso
n 
Correlat
ion 

,046 ,187 ,071 ,149 ,141 ,100 -,013 -
,179 

,050 

Sig. (2-
tailed) 

,735 ,167 ,602 ,277 ,301 ,462 ,925 ,188 ,716 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Интернальность_семейные_отношения Pearso
n 
Correlat
ion 

,023 ,212 ,085 ,157 ,143 ,109 -,033 ,030 ,107 

Sig. (2-
tailed) 

,864 ,117 ,532 ,253 ,293 ,425 ,807 ,825 ,431 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Интернальность_производственные_отношения Pearso
n 
Correlat
ion 

,120 ,216 ,087 ,164 ,199 -
,056 

,032 ,146 ,094 

Sig. (2-
tailed) 

,378 ,111 ,524 ,231 ,142 ,681 ,812 ,284 ,489 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Интернальность_межличностные_отношения Pearso
n 
Correlat
ion 

,227 ,309* ,187 ,338* ,315* ,134 ,026 ,010 -,034 

Sig. (2-
tailed) 

,092 ,021 ,167 ,012 ,018 ,324 ,849 ,942 ,803 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Интернальность_здоровье_болезнь Pearso
n 
Correlat
ion 

,066 ,175 ,057 ,113 ,144 -
,151 

-,069 ,147 ,063 

Sig. (2-
tailed) 

,630 ,197 ,676 ,411 ,290 ,267 ,615 ,279 ,646 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Таблиця Г.3 

Agglomeration Schedule 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 114 123 ,000 0 0 10 

2 113 122 ,000 0 0 11 
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3 112 121 ,000 0 0 12 

4 111 120 ,000 0 0 13 

5 110 119 ,000 0 0 14 

6 109 118 ,000 0 0 15 

7 108 117 ,000 0 0 16 

8 107 116 ,000 0 0 17 

9 106 115 ,000 0 0 18 

10 57 114 ,000 0 1 109 

11 56 113 ,000 0 2 111 

12 55 112 ,000 0 3 117 

13 54 111 ,000 0 4 87 

14 53 110 ,000 0 5 97 

15 52 109 ,000 0 6 81 

16 51 108 ,000 0 7 92 

17 50 107 ,000 0 8 76 

18 49 106 ,000 0 9 97 

19 48 105 ,000 0 0 73 

20 47 104 ,000 0 0 92 

21 46 103 ,000 0 0 85 

22 45 102 ,000 0 0 89 

23 44 101 ,000 0 0 71 

24 43 100 ,000 0 0 76 

25 42 99 ,000 0 0 98 

26 41 98 ,000 0 0 86 

27 40 97 ,000 0 0 73 

28 39 96 ,000 0 0 91 

29 38 95 ,000 0 0 93 

30 37 94 ,000 0 0 74 

31 36 93 ,000 0 0 75 

32 35 92 ,000 0 0 80 

33 34 91 ,000 0 0 94 

34 33 90 ,000 0 0 107 

35 32 89 ,000 0 0 87 

36 31 88 ,000 0 0 106 

37 30 87 ,000 0 0 88 

38 29 86 ,000 0 0 77 

39 28 85 ,000 0 0 70 

40 27 84 ,000 0 0 83 

41 26 83 ,000 0 0 75 

42 25 82 ,000 0 0 69 

43 24 81 ,000 0 0 79 

44 23 80 ,000 0 0 77 

45 22 79 ,000 0 0 91 

46 21 78 ,000 0 0 67 

47 20 77 ,000 0 0 82 

48 19 76 ,000 0 0 90 

49 18 75 ,000 0 0 71 

50 17 74 ,000 0 0 81 

51 16 73 ,000 0 0 74 

52 15 72 ,000 0 0 96 

53 14 71 ,000 0 0 67 

54 13 70 ,000 0 0 95 

55 12 69 ,000 0 0 89 



266 
 

56 11 68 ,000 0 0 69 

57 10 67 ,000 0 0 68 

58 9 66 ,000 0 0 72 

59 8 65 ,000 0 0 88 

60 7 64 ,000 0 0 101 

61 6 63 ,000 0 0 78 

62 5 62 ,000 0 0 99 

63 4 61 ,000 0 0 84 

64 3 60 ,000 0 0 68 

65 2 59 ,000 0 0 84 

66 1 58 ,000 0 0 79 

67 14 21 16,856 53 46 78 

68 3 10 34,551 64 57 70 

69 11 25 53,911 56 42 72 

70 3 28 74,492 68 39 83 

71 18 44 96,766 49 23 86 

72 9 11 121,690 58 69 105 

73 40 48 147,941 27 19 85 

74 16 37 175,060 51 30 80 

75 26 36 203,898 41 31 95 

76 43 50 232,876 24 17 82 

77 23 29 262,615 44 38 100 

78 6 14 294,604 61 67 105 

79 1 24 327,097 66 43 101 

80 16 35 360,259 74 32 94 

81 17 52 393,472 50 15 93 

82 20 43 426,708 47 76 90 

83 3 27 460,426 70 40 112 

84 2 4 495,237 65 63 103 

85 40 46 530,256 73 21 102 

86 18 41 566,816 71 26 104 

87 32 54 603,618 35 13 102 

88 8 30 640,683 59 37 104 

89 12 45 679,265 55 22 96 

90 19 20 718,136 48 82 108 

91 22 39 757,987 45 28 100 

92 47 51 798,588 20 16 108 

93 17 38 839,513 81 29 98 

94 16 34 881,300 80 33 106 

95 13 26 924,885 54 75 103 

96 12 15 968,502 89 52 114 

97 49 53 1014,081 18 14 113 

98 17 42 1059,960 93 25 99 

99 5 17 1109,467 62 98 117 

100 22 23 1160,177 91 77 110 

101 1 7 1214,020 79 60 116 

102 32 40 1271,227 87 85 113 

103 2 13 1329,316 84 95 107 

104 8 18 1391,848 88 86 111 

105 6 9 1456,888 78 72 110 

106 16 31 1526,922 94 36 109 

107 2 33 1599,691 103 34 119 

108 19 47 1676,543 90 92 115 
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109 16 57 1761,286 106 10 120 

110 6 22 1849,317 105 100 112 

111 8 56 1937,424 104 11 115 

112 3 6 2028,502 83 110 116 

113 32 49 2131,808 102 97 114 

114 12 32 2239,616 96 113 118 

115 8 19 2353,296 111 108 118 

116 1 3 2471,012 101 112 120 

117 5 55 2624,001 99 12 119 

118 8 12 2810,475 115 114 121 

119 2 5 3007,651 107 117 121 

120 1 16 3221,088 116 109 122 

121 2 8 3525,683 119 118 122 

122 1 2 3904,000 120 121 0 

 

Додаток Г.4 

 
 
 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 Dendrogram using Ward Method 

 

                         Rescaled Distance Cluster Combine 

 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  Case 170  114   -+ 

  Case 179  123   -+---------+ 

  Case 57    57   -+         +-----------------+ 

  Case 31    31   -+-------+ |                 | 

  Case 144   88   -+       +-+                 | 

  Case 34    34   -+---+   |                   | 

  Case 147   91   -+   +---+                   | 

  Case 35    35   -+---+                       | 

  Case 148   92   -+   |                       | 

  Case 37    37   -+-+ |                       | 

  Case 150   94   -+ +-+                       | 

  Case 16    16   -+-+                         +-------------------+ 

  Case 129   73   -+                           |                   | 

  Case 7      7   -+-----+                     |                   | 

  Case 120   64   -+     +-------+             |                   | 

  Case 24    24   -+---+ |       |             |                   | 

  Case 137   81   -+   +-+       |             |                   | 

  Case 1      1   -+---+         |             |                   | 

  Case 114   58   -+             |             |                   | 

  Case 27    27   -+---+         |             |                   | 

  Case 140   84   -+   +-------+ +-------------+                   | 

  Case 28    28   -+-+ |       | |                                 | 

  Case 141   85   -+ +-+       | |                                 | 

  Case 10    10   -+-+         | |                                 | 

  Case 123   67   -+ |         | |                                 | 

  Case 3      3   -+-+         | |                                 | 

  Case 116   60   -+           | |                                 | 
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  Case 29    29   -+-+         +-+                                 | 

  Case 142   86   -+ +---+     |                                   | 

  Case 23    23   -+-+   |     |                                   | 

  Case 136   80   -+     +---+ |                                   | 

  Case 39    39   -+---+ |   | |                                   | 

  Case 152   96   -+   +-+   | |                                   | 

  Case 22    22   -+---+     | |                                   | 

  Case 135   79   -+         +-+                                   | 

  Case 9      9   -+-+       |                                     | 

  Case 122   66   -+ +-----+ |                                     | 

  Case 25    25   -+-+     | |                                     | 

  Case 138   82   -+ |     | |                                     | 

  Case 11    11   -+-+     +-+                                     | 

  Case 124   68   -+       |                                       | 

  Case 6      6   -+---+   |                                       | 

  Case 119   63   -+   +---+                                       | 

  Case 21    21   -+-+ |                                           | 

  Case 134   78   -+ +-+                                           | 

  Case 14    14   -+-+                                             | 

  Case 127   71   -+                                               | 

  Case 15    15   -+---+                                           | 

  Case 128   72   -+   +---------+                                 | 

  Case 45    45   -+---+         |                                 | 

  Case 158  102   -+   |         |                                 | 

  Case 12    12   -+---+         |                                 | 

  Case 125   69   -+             |                                 | 

  Case 166  110   -+             +---------+                       | 

  Case 175  119   -+-----+       |         |                       | 

  Case 53    53   -+     +-----+ |         |                       | 

  Case 162  106   -+     |     | |         |                       | 

  Case 171  115   -+-----+     | |         |                       | 

  Case 49    49   -+           | |         |                       | 

  Case 46    46   -+---+       +-+         |                       | 

  Case 159  103   -+   +-+     |           |                       | 

  Case 48    48   -+-+ | |     |           |                       | 

  Case 161  105   -+ +-+ |     |           |                       | 

  Case 40    40   -+-+   +-----+           |                       | 

  Case 153   97   -+     |                 |                       | 

  Case 167  111   -+     |                 |                       | 

  Case 176  120   -+---+ |                 |                       | 

  Case 54    54   -+   +-+                 +---------------+       | 

  Case 32    32   -+---+                   |               |       | 

  Case 145   89   -+                       |               |       | 

  Case 19    19   -+---+                   |               |       | 

  Case 132   76   -+   |                   |               |       | 

  Case 20    20   -+---+-----+             |               |       | 

  Case 133   77   -+   |     |             |               |       | 

  Case 163  107   -+   |     |             |               |       | 

  Case 172  116   -+-+ |     |             |               |       | 

  Case 50    50   -+ +-+     +---+         |               |       | 

  Case 43    43   -+-+       |   |         |               |       | 

  Case 156  100   -+         |   |         |               |       | 

  Case 164  108   -+         |   |         |               |       | 

  Case 173  117   -+---+     |   |         |               |       | 

  Case 51    51   -+   +-----+   |         |               |       | 

  Case 47    47   -+---+         +---------+               |       | 

  Case 160  104   -+             |                         |       | 

  Case 169  113   -+             |                         |       | 

  Case 178  122   -+---------+   |                         |       | 

  Case 56    56   -+         |   |                         +-------+ 

  Case 41    41   -+---+     |   |                         | 

  Case 154   98   -+   +---+ +---+                         | 

  Case 44    44   -+-+ |   | |                             | 

  Case 157  101   -+ +-+   | |                             | 

  Case 18    18   -+-+     +-+                             | 

  Case 131   75   -+       |                               | 

  Case 30    30   -+---+   |                               | 

  Case 143   87   -+   +---+                               | 

  Case 8      8   -+---+                                   | 

  Case 121   65   -+                                       | 

  Case 33    33   -+-------+                               | 

  Case 146   90   -+       |                               | 

  Case 4      4   -+---+   +-----------------+             | 

  Case 117   61   -+   +-+ |                 |             | 

  Case 2      2   -+---+ | |                 |             | 

  Case 115   59   -+     +-+                 |             | 

  Case 13    13   -+---+ |                   |             | 

  Case 126   70   -+   +-+                   |             | 

  Case 36    36   -+-+ |                     +-------------+ 
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  Case 149   93   -+ +-+                     | 

  Case 26    26   -+-+                       | 

  Case 139   83   -+                         | 

  Case 168  112   -+                         | 

  Case 177  121   -+-------------------+     | 

  Case 55    55   -+                   |     | 

  Case 5      5   -+-----+             +-----+ 

  Case 118   62   -+     |             | 

  Case 42    42   -+-----+-------------+ 

  Case 155   99   -+     | 

  Case 38    38   -+---+ | 

  Case 151   95   -+   | | 

  Case 165  109   -+   +-+ 

  Case 174  118   -+---+ 

  Case 52    52   -+   | 

  Case 17    17   -+---+ 

  Case 130   74   -+ 

Таблиця Г.5 

 

  Меж
личн
остн
ый_
эмо
цион
альн
ый_
инте
ллек
т 

Внут
рили
чнос
тный
_эм
оцио
наль
ный
_инт
елле
кт 

Пон
има
ние_
эмо
ций 

Упра
влен
ие_э
моц
иям
и 

Общ
ий_у
рове
нь_э
моц
иона
льно
го_и
нтел
лект
а 

Пози
тивн
ый_
инте
рес 

Дир
екти
внос
ть 

Вра
жде
бнос
ть 

Авто
ном
ност
ь 

Неп
осле
дова
тель
ност
ь 

Отр
ица
ние 

Под
авл
ени
е 

Рег
рес
сия 

Ком
пенс
ация 

Пр
оек
ция 

Зам
еще
ние 

Инте
ллек
туал
изац
ия 

Реак
тивн
ое_о
браз
ован
ие 

Общ
ая_н
апря
жен
ност
ь_за
щит 

Общ
ая_и
нтер
наль
ност
ь 

 

Chi-
Squ
are 

 7,98
7 

16,9
72 

13,5
25 

14,2
61 

11,6
16 

24,6
85 

36,3
56 

36,1
14 

23,3
02 

36,8
64 

14,0
86 

22,2
30 

40,
926 

23,3
78 

4,3
82 

23,3
05 

32,7
02 

21,9
05 

41,1
92 

61,0
90 

 

df  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

Asy
mp. 
Sig. 

 ,046 ,001 ,004 ,003 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,00
0 

,000 ,22
3 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

 

Таблиця Г.6 

Ranks 

 Ward 
Method                              N Mean Rank 

Межличностный_эмоциона
льный_интеллект 

1 34 49,94 

2 26 65,17 

3 50 70,84 

4 13 53,19 

Total 123  

Внутриличностный_эмоцио
нальный_интеллект 

1 34 54,82 

2 26 79,31 

3 50 65,56 

4 13 32,46 

Total 123  

Понимание_эмоций 1 34 47,97 

2 26 67,15 

3 50 73,15 

4 13 45,50 

Total 123  

Управление_эмоциями 1 34 55,03 
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2 26 82,87 

3 50 61,01 

4 13 42,31 

Total 123  

Общий_уровень_эмоциона
льного_интеллекта 

1 34 52,38 

2 26 75,81 

3 50 66,72 

4 13 41,38 

Total 123  

Позитивный_интерес 1 34 67,79 

2 26 63,94 

3 50 68,99 

4 13 16,08 

Total 123  

Директивность 1 34 57,62 

2 26 35,92 

3 50 66,84 

4 13 107,00 

Total 123  

Враждебность 1 34 59,94 

2 26 36,75 

3 50 64,55 

4 13 108,08 

Total 123  

Автономность 1 34 58,09 

2 26 65,60 

3 50 73,47 

4 13 20,92 

Total 123  

Непоследовательность 1 34 70,97 

2 26 32,37 

3 50 60,91 

4 13 102,00 

Total 123  

Отрицание 1 34 66,24 

2 26 50,38 

3 50 71,89 

4 13 36,12 

Total 123  

Подавление 1 34 54,62 

2 26 72,62 

3 50 51,88 

4 13 99,00 

Total 123  

Регрессия 1 34 76,41 

2 26 23,00 

3 50 71,56 
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4 13 65,54 

Total 123  

Компенсация 1 34 63,71 

2 26 33,98 

3 50 70,41 

4 13 81,23 

Total 123  

Проекция 1 34 65,68 

2 26 49,13 

3 50 64,93 

4 13 66,85 

Total 123  

Замещение 1 34 58,50 

2 26 39,81 

3 50 67,15 

4 13 95,73 

Total 123  

Интеллектуализация 1 34 52,53 

2 26 94,40 

3 50 48,81 

4 13 72,69 

Total 123  

Реактивное_образование 1 34 71,62 

2 26 48,12 

3 50 71,47 

4 13 28,19 

Total 123  

Общая_напряженность_за
щит 

1 34 70,59 

2 26 22,44 

3 50 72,41 

4 13 78,62 

Total 123  

Общая_интернальность 1 34 25,35 

2 26 67,37 

3 50 85,93 

4 13 55,08 

Total 123  

Интернальность_достижен
ия 

1 34 30,76 

2 26 62,96 

3 50 85,75 

4 13 50,42 

Total 123  

Интернальность_неудачи 1 34 32,03 

2 26 67,62 

3 50 79,20 

4 13 63,00 

Total 123  
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Интернальность_семейные
_отношения 

1 34 47,03 

2 26 56,67 

3 50 80,70 

4 13 39,88 

Total 123  

Интернальность_производс
твенные_отношения 

1 34 38,18 

2 26 62,00 

3 50 79,32 

4 13 57,69 

Total 123  

Интернальность_межлично
стные_отношения 

1 34 34,68 

2 26 50,42 

3 50 88,91 

4 13 53,12 

Total 123  

Интернальность_здоровье_
болезнь 

1 34 37,12 

2 26 67,17 

3 50 78,73 

4 13 52,38 

Total 123  

 

Таблиця Г.7 

Человечки * Ward Method                              Crosstabulation 

Count 

  Ward Method                              

Total   1 2 3 4 

Человечки установка на преодоление 
препятствий 

0 7 3 4 14 

общительность, дружеская 
поддержка 

4 7 12 0 23 

мотивация на развлечения 6 0 6 2 14 

отрстраненность, 
замкнутость, тревожность, 
утомляемость 

0 8 0 4 12 

комфортное состояние, 
нормальная адаптация 

7 2 23 1 33 

кризисное состояние 11 0 0 0 11 

установка на лидерство 6 2 6 2 16 

Total 34 26 50 13 123 

 

Таблиця Г.8 

Agglomeration Schedule 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 52 108 ,000 0 0 56 

2 51 107 ,000 0 0 70 

3 50 106 ,000 0 0 96 
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4 49 105 ,000 0 0 64 

5 48 104 ,000 0 0 57 

6 47 103 ,000 0 0 82 

7 46 102 ,000 0 0 59 

8 45 101 ,000 0 0 85 

9 44 100 ,000 0 0 75 

10 43 99 ,000 0 0 73 

11 42 98 ,000 0 0 65 

12 41 97 ,000 0 0 61 

13 40 96 ,000 0 0 93 

14 39 95 ,000 0 0 76 

15 38 94 ,000 0 0 98 

16 37 93 ,000 0 0 81 

17 36 92 ,000 0 0 67 

18 35 91 ,000 0 0 69 

19 34 90 ,000 0 0 59 

20 33 89 ,000 0 0 70 

21 32 88 ,000 0 0 53 

22 31 87 ,000 0 0 67 

23 30 86 ,000 0 0 62 

24 29 85 ,000 0 0 66 

25 28 84 ,000 0 0 92 

26 27 83 ,000 0 0 62 

27 26 82 ,000 0 0 63 

28 25 81 ,000 0 0 64 

29 24 80 ,000 0 0 78 

30 23 79 ,000 0 0 80 

31 22 78 ,000 0 0 86 

32 21 77 ,000 0 0 54 

33 20 76 ,000 0 0 83 

34 19 75 ,000 0 0 60 

35 18 74 ,000 0 0 65 

36 17 73 ,000 0 0 60 

37 16 72 ,000 0 0 75 

38 15 71 ,000 0 0 68 

39 14 70 ,000 0 0 76 

40 13 69 ,000 0 0 71 

41 12 68 ,000 0 0 84 

42 11 67 ,000 0 0 69 

43 10 66 ,000 0 0 72 

44 9 65 ,000 0 0 104 

45 8 64 ,000 0 0 58 

46 7 63 ,000 0 0 74 

47 6 62 ,000 0 0 57 

48 5 61 ,000 0 0 68 

49 4 60 ,000 0 0 63 

50 3 59 ,000 0 0 55 

51 2 58 ,000 0 0 61 

52 1 57 ,000 0 0 79 

53 32 54 10,320 21 0 58 

54 21 56 26,141 32 0 66 

55 3 55 43,733 50 0 79 

56 52 53 61,998 1 0 71 
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57 6 48 80,434 47 5 72 

58 8 32 100,184 45 53 73 

59 34 46 120,719 19 7 88 

60 17 19 141,319 36 34 74 

61 2 41 163,427 51 12 77 

62 27 30 186,472 26 23 78 

63 4 26 210,157 49 27 90 

64 25 49 234,209 28 4 89 

65 18 42 258,734 35 11 86 

66 21 29 283,388 54 24 80 

67 31 36 308,341 22 17 77 

68 5 15 333,378 48 38 91 

69 11 35 359,864 42 18 88 

70 33 51 386,773 20 2 85 

71 13 52 413,831 40 56 82 

72 6 10 441,898 57 43 83 

73 8 43 470,125 58 10 90 

74 7 17 498,537 46 60 84 

75 16 44 527,997 37 9 87 

76 14 39 558,894 39 14 81 

77 2 31 592,541 61 67 101 

78 24 27 626,570 29 62 87 

79 1 3 661,633 52 55 93 

80 21 23 697,615 66 30 89 

81 14 37 733,822 76 16 99 

82 13 47 770,282 71 6 91 

83 6 20 807,187 72 33 95 

84 7 12 844,120 74 41 94 

85 33 45 881,736 70 8 94 

86 18 22 920,938 65 31 92 

87 16 24 963,938 75 78 103 

88 11 34 1007,694 69 59 95 

89 21 25 1055,199 80 64 97 

90 4 8 1106,886 63 73 99 

91 5 13 1159,929 68 82 96 

92 18 28 1217,328 86 25 100 

93 1 40 1278,235 79 13 102 

94 7 33 1340,400 84 85 98 

95 6 11 1406,414 83 88 97 

96 5 50 1474,335 91 3 100 

97 6 21 1543,549 95 89 103 

98 7 38 1619,650 94 15 104 

99 4 14 1701,763 90 81 101 

100 5 18 1786,962 96 92 102 

101 2 4 1891,395 77 99 105 

102 1 5 2001,873 93 100 106 

103 6 16 2126,116 97 87 106 

104 7 9 2258,019 98 44 105 

105 2 7 2437,259 101 104 107 

106 1 6 2631,140 102 103 107 

107 1 2 2889,000 106 105 0 
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Додаток Г.9 

 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 Dendrogram using Ward Method 

 

                         Rescaled Distance Cluster Combine 

 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  Case 109   52   -+-+ 

  Case 231  108   -+ +-+ 

  Case 110   53   ---+ +-+ 

  Case 70    13   -+---+ +---+ 

  Case 192   69   -+     |   | 

  Case 104   47   -+-----+   +-+ 

  Case 226  103   -+         | | 

  Case 72    15   -+---+     | | 

  Case 194   71   -+   +-----+ +---+ 

  Case 62     5   -+---+       |   | 

  Case 184   61   -+           |   | 

  Case 107   50   -+-----------+   +---+ 

  Case 229  106   -+               |   | 

  Case 85    28   -+---------+     |   | 

  Case 207   84   -+         +-----+   | 

  Case 79    22   -+-----+   |         | 

  Case 201   78   -+     +---+         +---------------+ 

  Case 99    42   -+---+ |             |               | 

  Case 221   98   -+   +-+             |               | 

  Case 75    18   -+---+               |               | 

  Case 197   74   -+                   |               | 

  Case 97    40   -+---------+         |               | 

  Case 219   96   -+         +---------+               | 

  Case 58     1   -+-----+   |                         | 

  Case 180   57   -+     +---+                         | 

  Case 60     3   -+-+   |                             | 

  Case 182   59   -+ +---+                             | 

  Case 112   55   ---+                                 +-----------+ 

  Case 101   44   -+---+                               |           | 

  Case 223  100   -+   +---+                           |           | 

  Case 73    16   -+---+   |                           |           | 

  Case 195   72   -+       +---------------+           |           | 

  Case 81    24   -+-----+ |               |           |           | 

  Case 203   80   -+     +-+               |           |           | 

  Case 87    30   -+---+ |                 |           |           | 

  Case 209   86   -+   +-+                 |           |           | 

  Case 84    27   -+---+                   |           |           | 

  Case 206   83   -+                       |           |           | 

  Case 106   49   -+---+                   |           |           | 

  Case 228  105   -+   +---+               +-----------+           | 
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  Case 82    25   -+---+   |               |                       | 

  Case 204   81   -+       +---+           |                       | 

  Case 80    23   -+-----+ |   |           |                       | 

  Case 202   79   -+     +-+   |           |                       | 

  Case 86    29   -+---+ |     |           |                       | 

  Case 208   85   -+   +-+     |           |                       | 

  Case 78    21   -+-+ |       |           |                       | 

  Case 200   77   -+ +-+       |           |                       | 

  Case 113   56   ---+         +-----------+                       | 

  Case 77    20   -+-----+     |                                   | 

  Case 199   76   -+     +-----+                                   | 

  Case 67    10   -+---+ |     |                                   | 

  Case 189   66   -+   +-+     |                                   | 

  Case 105   48   -+-+ |       |                                   | 

  Case 227  104   -+ +-+       |                                   | 

  Case 63     6   -+-+         |                                   | 

  Case 185   62   -+           |                                   | 

  Case 103   46   -+-+         |                                   | 

  Case 225  102   -+ +-----+   |                                   | 

  Case 91    34   -+-+     |   |                                   | 

  Case 213   90   -+       +---+                                   | 

  Case 92    35   -+---+   |                                       | 

  Case 214   91   -+   +---+                                       | 

  Case 68    11   -+---+                                           | 

  Case 190   67   -+                                               | 

  Case 98    41   -+---+                                           | 

  Case 220   97   -+   +-+                                         | 

  Case 59     2   -+---+ |                                         | 

  Case 181   58   -+     +-------------+                           | 

  Case 93    36   -+---+ |             |                           | 

  Case 215   92   -+   +-+             |                           | 

  Case 88    31   -+---+               |                           | 

  Case 210   87   -+                   |                           | 

  Case 94    37   -+-----+             +-------------+             | 

  Case 216   93   -+     +-------+     |             |             | 

  Case 96    39   -+---+ |       |     |             |             | 

  Case 218   95   -+   +-+       |     |             |             | 

  Case 71    14   -+---+         |     |             |             | 

  Case 193   70   -+             +-----+             |             | 

  Case 83    26   -+---+         |                   |             | 

  Case 205   82   -+   +-----+   |                   |             | 

  Case 61     4   -+---+     |   |                   |             | 

  Case 183   60   -+         +---+                   +-------------+ 

  Case 100   43   -+---+     |                       | 

  Case 222   99   -+   +-----+                       | 

  Case 65     8   -+-+ |                             | 

  Case 187   64   -+ +-+                             | 

  Case 89    32   -+-+                               | 

  Case 211   88   -+ |                               | 

  Case 111   54   ---+                               | 

  Case 66     9   -+-----------------------+         | 

  Case 188   65   -+                       |         | 

  Case 95    38   -+-------------+         +---------+ 

  Case 217   94   -+             |         | 

  Case 69    12   -+-----+       |         | 

  Case 191   68   -+     +-----+ +---------+ 

  Case 64     7   -+---+ |     | | 

  Case 186   63   -+   +-+     | | 

  Case 76    19   -+-+ |       | | 

  Case 198   75   -+ +-+       +-+ 

  Case 74    17   -+-+         | 

  Case 196   73   -+           | 

  Case 102   45   -+-----+     | 

  Case 224  101   -+     +-----+ 

  Case 108   51   -+---+ | 

  Case 230  107   -+   +-+ 

  Case 90    33   -+---+ 

  Case 212   89   -+ 

 

 

ДОДАТОК Д 
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Програма тренінгу з підвищення психолого – педагогічної 

компетентності викладачів інформальної освіти 

Додаток Д. 1 

Задачі Тренінгові дії Час Критерії ефективності 

День 1 

Знайомство 

1. Знайомство з групою 

 

2. Встановлення правил 
та плану взаємодії 

 

 

3. Встановлення 
контакту з групою, 
активація учасників  
на роботу. 

 

 

1. Представлення тренера 

 

2. Міні-лекція по плану та  
правилам взаємодії. 
Актуальність теми 

 

3. Виявлення очікувань та 
потреб учасників 

(Основна мета проходження 
тренінгу та наявність досвіду) 

 

5 
хв 

 

5 
хв 

 

10 
хв 

 

 

1.  Зацікавленість та 
довірливе ставлення до 
тренера 

2.  Всі учасники 
ознайомлені з планом та 
виконують обговорені 
правил 

3. У тренера сформовано 
загальне уявлення про 
учасників; Активізація 
роботи групи, налаштування 
на подальшу роботу 

Частина 1. Навчально-вікова група «3-5 років» 
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1. Розминка. Підготовка групи 
до лекції. 

 

 

 

2. Надання інформації щодо 
особливостей   організації 
навчального процесу  

 

 

3. Надання вправ та ігрових 
активностей 

 

 

4. Перевірка засвоєння 
матеріалу, підготовка до 
вирішення складних ситуацій 

1. Кожний учасник витягує 
папірець з ситуацією. Зачитує 
її групі.  

 

 

2.  Лекція «культурно-вікова 
специфіка в’єтнамських  учнів 
3-5 років та організація часу 
заняття» 

 

 

3.  Вправи та їх  демонстрація 

 

 

4. Учасники пропонують 
способи вирішення 
ситуацій, обговорення у 
групі найоптимальніших 
дій з огляду на культурні 
особливості 

 

5 
хв 

 

 

30 
хв 

 

 

 

 

30 
хв 

 

20 
хв 

1. Група активна, учасники 
усвідомлюють коло 
проблем та задач, що 
можуть виникнути під час 
роботи з даною навчально-
віковою групою 

2. Група ознайомлена з 
культурно-віковими 
особливостями 
в’єтнамських дітей в 
навчальному процесі 

 

 

3. Учасники ознайомилися з 
вправами та зрозуміли 
процедуру їх проведення 

 

4. Група вміє  
використовувати на 
практиці набуті знання 

Перерва 

Частина 2. Навчально-вікова група «6-8 років» 
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1. Активізація роботи групи, 
налаштування на подальшу 
роботу 

 

2. Підготовка групи до лекції. 
Ознайомлення із колом задач 
під час викладання 

 

3. Надання інформації щодо 
особливостей   організації 
навчального процесу  

 

4. Надання вправ та ігрових 
активностей 

 

5. Перевірка засвоєння 
матеріалу, підготовка до 
вирішення складних ситуацій 

 

1. Розминка м’язів обличчя та 
ШВЗ. Hockey-PockeyDance. 

 

 

2. Кожний учасник витягує 
папірець з ситуацією. Зачитує 
її групі.  

 

3. Лекція 

 

 

4. Вправи та їх  демонстрація 

 

5. Учасники пропонують 
способи вирішення ситуацій, 
обговорення у групі 
найоптимальніших дій з 
огляду на культурні 
особливості 

 

10 
хв 

 

5 
хв 

 

 

 

30 
хв 

 

30 
хв 

 

20 
хв 

 

 

 

 

 

1. Група охоча до роботи. 
Приємний та легкий 
фізичний тонус кожного. 

2. Учасники усвідомлюють 
коло проблем та задач, що 
можуть виникнути під час 
роботи з даною навчально-
віковою групою 

 

3. Група ознайомлена з 
культурно-віковими 
особливостями 
в’єтнамських дітей в 
навчальному процесі 

4. Учасники ознайомилися з 
вправами та зрозуміли 
процедуру їх проведення 

5. Група вміє  
використовувати на 
практиці набуті знання 
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Додаток Д. 2 

Задачі Тренінгові дії Час Критерії ефективності 

День 2 

Частина 1. Навчально-вікова група 9-11 років 

Активізація роботи 
групи, налаштування 
на подальшу роботу 

1. Один з учасників проводить 
навчально-ігрову активність (з 
вивчених напередодні або 
пропонує свою) 

10 
хв 

Група охоча до роботи. 
Приємний та легкий фізичний 
тонус кожного. 

2. Підготовка групи 
до лекції. 
Ознайомлення із 
колом задач під час 
викладання 

 

3. Надання 
інформації щодо 
особливостей   
організації 
навчального процесу  

 

4. Надання вправ та 
ігрових активностей 

 

 

 

5. Перевірка 
засвоєння матеріалу, 
підготовка до 
вирішення складних 
ситуацій 

 

2. Кожний учасник витягує папірець 
з ситуацією. Зачитує її групі.  

 

 

 

3. Лекція 

 

 

 

4. Вправи та їх  демонстрація 

 

 

 

 

5. Учасники пропонують способи 
вирішення ситуацій, обговорення у 
групі найоптимальніших дій з 
огляду на культурні особливості 

 

5 
хв 

 

 

 

30 
хв 

 

 

30 
хв 

 

 

 

 

20 
хв 

 

 

2. Учасники 

 усвідомлюють коло проблем 
та задач, що можуть виникнути 
під час роботи з даною 
навчально-віковою групою 

 

3. Група ознайомлена з 
культурно-віковими 
особливостями в’єтнамських 
дітей в навчальному процесі 

 

4. Учасники 

 ознайомилися з вправами та 
зрозуміли процедуру їх 
проведення 

 

 

5. Група вміє  використовувати 
на практиці набуті знання 

Перерва 

Частина 2. Навчально-вікова група 12-14 років 
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Активізація роботи 
групи, налаштування 
на подальшу роботу 

 

 

2. Підготовка групи 
до лекції. 
Ознайомлення із 
колом задач під час 
викладання 

 

 

3. Надання 
інформації щодо 
особливостей   
організації 
навчального процесу  

 

4. Надання вправ та 
ігрових активностей 

 

 

 

5. Перевірка 
засвоєння матеріалу, 
підготовка до 
вирішення складних 
ситуацій 

 

1. Один з учасників проводить 
навчально-ігрову активність (з 
вивчених напередодні або 
пропонує свою) 

 

2. Кожний учасник витягує папірець 
з ситуацією. Зачитує її групі.  

 

 

 

 

3. Лекція 

 

 

 

 

4. Вправи та їх  демонстрація 

 

 

 

5. Учасники пропонують способи 
вирішення ситуацій, обговорення у 
групі найоптимальніших дій з 
огляду на культурні особливості 

 

 

 

 

10 
хв 

 

 

5 
хв 

 

 

 

 

30 
хв 

 

 

 

30 
хв 

 

 

 

20 
хв 

 

 

Група охоча до роботи. 
Приємний та легкий фізичний 
тонус кожного. 

 

2. Учасники усвідомлюють 
коло проблем та задач, що 
можуть виникнути під час 
роботи з даною навчально-
віковою групою 

 

 

 

3. Група ознайомлена з 
культурно-віковими 
особливостями в’єтнамських 
дітей в навчальному процесі 

 

 

4. Учасники ознайомилися з 
вправами та зрозуміли 
процедуру їх проведення 

 

 

5. Група вміє  використовувати 
на практиці набуті знання 

 

 

Завершення 
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1.Перевірка 
засвоєння матеріалу 

 

 

 

 

2.Отримання живого 
фідбеку від учасників 

 

 

3. Прощання 

1. Написання та презентація плану 
уроку для группи дітей (вік учнів, 
розмір групи та тема уроку 
обираються наосліп). З наступною 
презентацією перед групою, 
обговоренням та корекцією. 

 

2. Учасники дають зворотній зв’язок 
щодо досягнення цілей тренінгу; 
тренер дає відповіді на питання 

 

 

3. Прощальні слова та побажання 
тренера учасникам 

45 
хв 

 

 

 

10 
хв 

 

 

 

5 
хв 

 1. Учасники вільно 
користуються набутими 
теоретичними знаннями та 
тренують вміння швидкого 
написання планів уроку  

 

2. Завдання, які були 
поставлені на початку тренінгу 
реалізовані, учасники 
отримали необхідні їм 
відповіді. Досягнуто розвитку 
професійної впевненості в собі 

3. Приємні почуття по 
відношенню до тренера та 
учасників один до одного. 
Ентузіазм розпочати роботу з 
дітьми. 

 

Додаток Д.3 

День 1. Знайомство.  
Задача: учасники розуміють формат тренінгу; тренер проінформований, щодо очікувань та 
основних потреб учасників;невимушена атмосфера. 

1) Самопрезентація тренера. 
2) Представлення правил та плану взаємодії з тренером та всередині групи 

Представлення плану тренінгу 
Питання задаються після лекції 
Правила: не заважати іншим учасникам; уважно слухати того, хто говорить, задавати питання 
тільки після того, як він закінчив говорити 

3) Виявлення очікувань та потреб учасників 
а)  Якою є основна мета проходження даного тренінгу? (Чому прийшли на тренінг) 
в)  Який ви маєте досвід викладацької діяльності? (в якій країні, скільки часу, який розмір групи) 
* Можлива корекція постановки акцентів в плані подальшої роботи 
День 1. Частина 1. Навчально-вікова група «3-5 років» 

1. Приклади ситуацій, що можуть виникнути під час роботі з дітьми 3-5 років у В’єтнамі. 
-  діти не бажають займати організоване для них місце за партами та займають положення лежачи 
на підлозі/бігають по аудиторії 
- одна дитина не бажає слідувати уроку та намагається покинути аудиторію 
- одна чи кілька дітей дістають з портфеля різноманітну їжу та вживають її на уроці 
- дитина чи кілька дітей наспівують на уроці 
- діти торкаються одягу, речей та волосся викладача, намагаються обійняти, показують одне 
одному вчителя та обговорюють між собою 
- учні не вірять, що вчитель дійсно не розуміє їх мови і продовжують звертатися в’єтнамською 
- специфічні гігієнічні звички (чи їх відсутність) 

2. Лекція, що висвітлює: 
А) Особливості організації навчального процесу у віковій групі «3-5 років» 
Б) Культурні особливості даної вікової групи у В’єтнамі 
В) Організація часу заняття (Шаблон-план стандартного заняття) 

 
3. Список вправ та їх демонстрація 
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- «Емоційні слова» 
- «Бомба» 
- Please! 
- Story-telling “Mommy bird Cooking rice Feeding kids” 

4. Перевірка засвоєння матеріалу.  
Учасники пропонують способи вирішення ситуацій, наданих перед лекцією, обговорення у групі 
найоптимальніших дій з огляду на культурні особливості. 
День 1. Частина 2. Навчально-вікова група «6-8 років» 

1. Розминка. Hockey-Pockey Dance. Короткий танець-розминка для дітей віком 3-8 років. 
2. Приклади ситуацій, що можуть виникнути під час роботі з дітьми 6-8 років у В’єтнамі. 

- одна чи кілька дітей дістають з портфеля різноманітну їжу та вживають її на уроці 

- дитина чи кілька дітей наспівують на уроці 

- діти торкаються одягу, речей та волосся викладача, намагаються обійняти, показують одне 
одному вчителя та обговорюють між собою 

- учні пропонують вчителю замість уроку пограти з ними і їхню гру (футбол сандаліями наприклад)  

- учні не розуміють тієї чи іншої вправи і пояснити їх рідною мовою немає можливості 

- дитина (переважно хлопці) знімає на уроці одяг з себе  

- один чи кілька учнів постійно тримають пальці у себе в носі 

- сидять, тримаючи ноги на парті/на сусідній парті/на сусіді тощо 

3. Лекція, що висвітлює: 

А) Особливості організації навчального процесу у віковій групі «6-8 років» 

Б) Культурні особливості даної вікової групи у В’єтнамі 

В) Організація часу заняття (Шаблон-план стандартного заняття) 

 
4. Список вправ та їх демонстрація 

- Bingo! 

-«Покажи слово» 

- Пересядь, якщо ти… 

- «Емоційні слова» 

5. Перевірка засвоєння матеріалу.  

Учасники пропонують способи вирішення ситуацій, наданих перед лекцією, обговорення у групі 
найоптимальніших дій з огляду на культурні особливості. 

День 2. Частина 1. Навчально-вікова група «9-11 років» 

1. Розминка. Один з учасників проводить навчально-ігрову активність (з вивчених 
напередодні або пропонує свою) 

2. Приклади ситуацій, що можуть виникнути під час роботі з дітьми 9-11 років у В’єтнамі. 

- одна чи кілька дітей дістають з портфеля різноманітну їжу та вживають її на уроці 

- діти торкаються одягу, речей та волосся викладача, намагаються обійняти, показують одне 
одному вчителя та обговорюють між собою 

- намагаються сфотографувати вчителя або зробити з ним селфі 
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- мають суттєво невірно поставлену в’єтнамськими викладачами вимову і відмовляються її 
виправляти (варто зауважити, що поставити правильну англійську вимову навіть з початкового 
рівня вєтнамським студентам надзвичайно важко через суттєві фонетичні відмінності у мовах) 

- просять заспівати на уроці вчителя або співають/питають дозволу співати самі 

- розпитують про особистість та уподобання викладача на зразок анкетування чи інтерв’ю 

- приносять з вулиці тварин, комах в аудиторію, лякаючи частину інших студентів/саму 
тварину/викладача 

3. Лекція, що висвітлює: 

А) Особливості організації навчального процесу у віковій групі «9-11 років» 

Б) Культурні особливості даної вікової групи у В’єтнамі 

В) Організація часу заняття (Шаблон-план стандартного заняття) 

4. Список вправ та їх демонстрація 

- Емоційні слова 
- 1…10! (Цифри) 
- Гарячий стілець (Hotchair) 
- Пересядь, якщо ти… 

5. Перевірка засвоєння матеріалу.  

Учасники пропонують способи вирішення ситуацій, наданих перед лекцією, обговорення у групі 
найоптимальніших дій з огляду на культурні особливості. 

Також, для наступного дня треба визначити учасників, що бажають проводити ігрові вправи перед 
початком лекцій. Якщо немає бажаючих, то тренер проводить одну з вправ, які було розглянуто 
напередодні. 

День 2. Частина 2. Навчально-вікова група «12-14 років» 

1. Розминка. Один з учасників проводить навчально-ігрову активність (з вивчених 
напередодні або пропонує свою) 

2. Приклади ситуацій, що можуть виникнути під час роботі з дітьми 12-14 років у В’єтнамі. 

- студенти приносять на урок різноманітну їжу та напої, відкрито вживають її на уроці 

- спізнюються на урок через чергу в кав’ярні, тримаючи в руках напій 

- обговорюють викладача між собою в’єтнамькою 

- намагаються сфотографувати вчителя або зробити з ним селфі 

- мають суттєво невірно поставлену в’єтнамськими викладачами вимову і відмовляються її 
виправляти (варто зауважити, що поставити правильну англійську вимову навіть з початкового 
рівня вєтнамським студентам надзвичайно важко через суттєві фонетичні відмінності у мовах) 
- просять заспівати на уроці вчителя або співають/питають дозволу співати самі 
- розпитують про особистість та уподобання викладача на зразок анкетування чи інтерв’ю 

Лекція, що висвітлює: 
А) Особливості організації навчального процесу у віковій групі «12-14 років» 
Б) Культурні особливості даної вікової групи у В’єтнамі 
В) Організація часу заняття (Шаблон-план стандартного заняття) 

3. Список вправ та їх демонстрація 
- Казки (Story-telling) 
- Брехня чи правда? (2 truths, 1 lie) 
- Знайти мафію (Find a killer) 
- Маски (Masks) 

4. Перевірка засвоєння матеріалу.  
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