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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Суспільні трансформації та кризи оточуючого світу 

перед кожним наступним поколінням висувають нові виклики та змінюють звичні 
життєві завдання. Внаслідок цього, у молодих людей виникає дисонанс між 

необхідністю реалізовувати власні онтологічні потреби та закликом діяти в 

напрямку актуальних проблем сучасності.  
Про молодість як особливий віковий період йдеться у працях багатьох 

вітчизняних та зарубіжних дослідників (К. Абульханової-Славської, А. Анци-

ферової, Ш. Бюлер, Є. Головахи, Е. Еріксона, Л. Заграй, Т. Зелінської, А. Ки-

р′янової, Г. Крайг, А. Реана, М. Савчина, О. Скрипченка, Т. Титаренко, Г. Шихі  
та ін.). Розкрито різні аспекти реалізації особистості в молодому віці, а саме: 

стосунки у подружній парі (Г. Абрамова, М. Гасюк, Г. Федоришин, Л. Шнейдер), 

особливості професійної реалізації (В. Виноградова, Л. Мітіна, Л. Орбан-

Лембрик, Т. Титаренко, О. Чуйко), духовного зростання і вдосконалення 

особистості (Б. Ананьєв, В. Василюк, З. Карпенко, А. Льовочкіна, В. Москалець, 

М. Савчин, Л. Сохань, В. Татенко) та ін. 

Дослідження свідчать, що основні завдання молоді актуалізуються у період 

ранньої дорослості (20–25 років), коли особистістю виробляються стратегії її 
подальшого життєтворення. Брак досвіду, недостатність компетентності з 
різноманітних життєвих питань утруднюють процес прийняття відповідальності 
та здійснення життєвого вибору. Водночас, життєва творчість, активний пошук 

подальших перспектив створюють передумови продуктивного розвитку 

особистості. Показником усвідомлення ефективності виконання різних життєвих 

завдань є переживання благополуччя, задоволеності собою та власним життям. 

З огляду на це, дослідження щастя, успіху, самоактуалізації особистості 
(Б. Ананьєв, М. Аргайл, А. Маслоу, К. Роджерс, С. Рубінштейн та ін.) вважаються 

підґрунтям багатопланового вивчення феномену психологічного благополуччя 

сучасними дослідниками (О. Власова, Г. Воронін, У. Глассер, Д. Кемпбелл,          

Е. Кологривова, Т. Лотоцька, Е. Носенко, К. Ріфф, П. Фєсенко та ін.). Це, зокрема, 
дослідження: сутності явища та його загальних чинників (Д. Керол, М. Норман,  

Р. Раян, К. Ріфф); взаємозв′язків з релігійністю, духовним розвитком (Л. Ангела, 

Б. Джастін); зі здоров′ям (Г. Морган, М. Раян) та самоактуалізацією особистості 
(Г. Пучкова, П. Фесенко, Т. Шевеленкова); його специфіки в ранній дорослос-

ті (Л. Енн, Е. Кологривова, С. Стефенс, В. Шейк та ін.); крос-культурних 

особливостей (К. Міньярд, Х. Фрост) тощо. 

Явище психологічного благополуччя є динамічним і залежить від множини 

чинників. У сучасних дослідженнях існує потреба врахування конкретних соціа-
льних умов, напруженості та невизначеності вітчизняної суспільно-політичної 
ситуації, що безпосередньо впливає на якість життя молодих людей та їх 

психологічне благополуччя. Актуальність означеної проблеми зумовила вибір 

теми нашого дослідження: «Психологічне благополуччя особистості у період 

ранньої дорослості».  
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом науково-дослідної роботи 

кафедри загальної та клінічної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» на 2012-2017 р. «Інноваційні 
психотехнології сприяння особистісному благополуччю» (номер державної 
реєстрації 0112U001020). Тему дослідження затверджено Вченою радою ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол 

№ 11 від 27 листопада 2012 р.); уточнено Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» (протокол № 6 від 26 травня 

2015 р.) та уточнено на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.26 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від 

17 лютого 2016 р.). 

Мета – дослідити особливості психологічного благополуччя особистості у 

період ранньої дорослості та виробити стратегію підвищення його рівня шляхом 

створення комплексу програм оптимізації основних життєвих сфер. 

Для досягнення мети сформульовано наступні завдання: 

1. Здійснити психологічний аналіз особливостей реалізації особистості у 

період ранньої дорослості. 
2. Розкрити сутність феномену «психологічне благополуччя» та визначити 

методологічні засади емпіричного дослідження. 

3. Встановити рівень психологічного благополуччя чоловіків і жінок; 

виявити його зміст і тенденції у період ранньої дорослості. 
4. Створити модель індивідуального профілю психологічного благополуччя 

особистості у віці ранньої дорослості. 
5. Розробити та апробувати комплекс програм оптимізації основних 

життєвих сфер та підвищення рівня психологічного благополуччя особистості у 

період ранньої дорослості. 
Об′єкт дослідження – психологічне благополуччя особистості. 
Предмет дослідження – особливості психологічного благополуччя 

особистості у період ранньої дорослості. 
Для реалізації поставлених завдань та досягнення мети роботи використано 

комплекс методів, серед яких: теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, 

систематизація, узагальнення наукових даних; емпіричні – спостереження, бесіда, 

напівструктуроване інтерв’ю, психодіагностичні методики: К. Ріфф «Шкали 

психологічного благополуччя» (адаптація Т. Шевеленкової, П. Фесенка) і «Тест 
сенсожиттєвих орієнтацій» (СЖО) Д. Леонтьєва, авторська анкета «Моє минуле, 

теперішнє і майбутнє» та опитувальник «Життєві завдання»; методи обробки та 

інтерпретації результатів емпіричних даних – порівняльний, кореляційний, 

дисперсійний та контент-аналіз, знаходження достовірності відмінностей за 

допомогою t-критерію Стьюдента та F-критерію Фішера; методи статистичної 
обробки –  комп’ютерний пакет SPSS 13.0 forWindows та MSExсel. 

Емпірична база дослідження. У дослідженні взяло участь 318 осіб, з 
яких – 168 жінок та 150 чоловіків, віком від 20 до 25 років. На час дослідження усі 
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респонденти проживали у західних регіонах України (Івано-Франківськ, 

Львівська, Тернопільська області). 
Наукова новизна та теоретична значущість дисертаційної роботи 

полягає в тому, що  

вперше:  

- здійснено цілісний аналіз особливостей психологічного благополуччя 

особистості у період ранньої дорослості; 
- вироблено комплексну стратегію емпіричного дослідження психологіч-

ного благополуччя особистості; встановлено рівень та виявлено тенденції 
психологічного благополуччя особистості у віці ранньої дорослості; 

- проаналізовано вплив таких детермінант як «рівень освіти», «сімейний 

стан» та «місце проживання» на рівень психологічного благополуччя чоловіків і 
жінок у період ранньої дорослості; 

- з’ясовано особливості оцінки власної реалізації та сприйняття життєвого 

шляху досліджуваними з різним рівнем психологічного благополуччя; 

- встановлено відмінності у виборі пріоритетів осіб з низьким, середнім та 

високим рівнем психологічного благополуччя; 

узагальнено основні підходи до дослідження психологічного благополуччя 

особистості, як систему, яка відображає їх основний зміст у амбівалентних 

координатах: «збереження рівноваги» («стабільність») – «розвиток» («реаліза-

ція»), а також «суб’єктивні переживання» – «об’єктивні досягнення» особистості; 
розширено та доповнено уявлення про особливості психологічного бла-

гополуччя особистості; розроблено концептуальну модель переживання 

психологічного благополуччя особистістю в ранній дорослості; сформульовано 

авторське визначення поняття, відповідно до якого, психологічне благополуччя є 
переживанням особистістю задоволеності своїм життям, що виникає внаслідок 

прийняття набутого життєвого досвіду, побудови адекватних життєвих цілей і 
перспектив, а також інтеграції та позитивної інтерпретації подій минулого, 

теперішнього і майбутнього та надання їм своєрідного сенсу в цілісній картині 
життєвого шляху; 

побудовано модель індивідуального профілю психологічного благополуччя 

особистості у віці ранньої дорослості, розроблено алгоритм її аналізу та пояснено 

особливості застосування у практичній роботі;  
розроблено і апробовано програми з оптимізації основних життєвих сфер та 

підвищення рівня психологічного благополуччя особистості періоду ранньої 
дорослості. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати можна 
використати при викладанні навчальних дисциплін «Вікова психологія», 

«Психологія розвитку», «Гендерна психологія», «Диференціальна психологія» у 

вищих навчальних закладах; у роботі практикуючих психологів, консультантів, 

психотерапевтів, соціальних працівників та ін. Також результати дослідження 

можуть бути адаптовані для самопізнання та саморозвитку особистості в ранній 

дорослості.  
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Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечувалася 

використанням засобів діалектичної логіки, репрезентативністю вибірки, 

поєднанням кількісного та якісного аналізів отриманих результатів, 

застосуванням математичних методів обробки даних, відповідністю методології 
та інструментарію дослідження меті і завданням роботи.  

Особистий внесок здобувача. При підготовці публікацій у       

співавторстві внесок автора дисертації полягає у теоретичній розробці ідей, 

плануванні та проведенні емпіричного дослідження, обробці результатів та їх 

інтерпретації. 
Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи були 

представлені на науково-практичній конференції «Соціалізація особистості в 

умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (Чернігів, 2011), 

Міжвузівській науковій конференції «Психологія особистості та соціальної 
креативності» (Львів, 2011), ІV Міжнародній науково-практичній конференції 
«Особистість у сучасному світі: проблеми розвитку та психологічної допомоги» 

(Ніжин, 2013); Всеукраїнському науковому семінарі «Методологічні проблеми 

особистості» (Івано-Франківськ, 2013); Міжнародній інтернет-конференції 
«Актуальні проблеми сучасної соціальної психології» (2014); VII Міжнародній 

науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку 

особистості» (Івано-Франківськ, 2014); V Міжнародній науково-практичній 

конференції «Психологія переживання кризових подій» (Ніжин, 2014). 

Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес Івано-

Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка 
№ 01/436 від 20 липня 2015 р.) та в практичну роботу Івано-Франківського 

міського центру соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді (довідка № 382/01-09 

від 31 серпня 2015 р.). 

Публікації. Матеріали дисертаційної роботи викладено у 13 публікаціях, в 

тому числі: 7 статей у фахових журналах, визначених переліком МОН України, 1 

стаття у фаховому журналі, який внесено до реєстру міжнародних 

наукометричних баз (Index Copernicus), 5 тез – у матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Список використаних 

джерел містить 203 найменування, з яких 24 – іноземною мовою. Загальний обсяг 
роботи складає 219 сторінок, із яких 172 – основного тексту. У тексті дисертації 
міститься 19 таблиць (на 8 сторінках), 27 рисунків (на 9 сторінках) та 13 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; визначено об’єкт, предмет, мету та 

завдання; зазначено методи роботи; розкрито наукову новизну, теоретичну і 
практичну значущість дослідження; висвітлено дані щодо апробації і впроваджен-

ня результатів; подано структуру дисертаційної роботи.  
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У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади дослідження 

психологічного благополуччя особистості у період ранньої дорослості» – у 

результаті теоретичного аналізу з’ясовано характерні особливості життєвого 

шляху особистості у період ранньої дорослості, розкрито зміст феномену 

«психологічне благополуччя», вироблено вихідні засади для його емпіричного 

дослідження.  

Встановлено, що рання дорослість є особливим віковим періодом, коли 

здійснюється вибір головних життєвих цілей, стратегій подальшої реалізації 
життєвого шляху. Дослідники зазначають, що в цьому віці (20–25 років) 

особистість визначається з життєвими планами, починає реалізовувати життєву 

позицію та практично будувати своє майбутнє (Г. Абрамова, А. Анциферова,     

Ш. Бюлер, Е. Кологривова, Р. Павелків). Здебільшого основні напрямки та 

завдання реалізації особистості в ранній дорослості супроводжуються 

нормативними кризами. Найбільш типовими серед них вважають кризи станов-

лення особистості, професійні, формування пари і побудови сімейних взаємин 

(Ф. Василюк, Е. Еріксон, В. Заїка, Т. Титаренко). Встановлено, що кризи ранньої 
дорослості потребують адекватного прийняття даності, усвідомлення задач та 
актуалізації ресурсів життєвого шляху (ЖШ), які, інтегруючись у внутрішньому Я 

людини, сприяють її розвитку та продуктивній реалізації (Т. Зелінська, Т. Тита-

ренко, Г. Шихі).  
Теоретико-методологічний аналіз гендерних досліджень (С. Бем, М. Гасюк, 

І. Малкіна-Пих) показав, що жінки у ранній дорослості, на відміну від чоловіків, 

мають більше альтернатив для здійснення вибору. Необхідність одночасного 

задоволення онтологічних потреб та вирішення суспільних завдань спонукає 
молодих жінок до більш гнучкого поєднання життєвих ролей.  

Обираючи між пріоритетами і напрямами реалізації, чоловіки і жінки у 

ранньому дорослому віці виробляють стратегію поведінки, яка може набувати як 

гармонійного, так і дисгармонійного характеру. Гармонійний характер поведінки 

сприяє конструктивному подоланню різних життєвих криз та особистісному 

зростанню, що своєю чергою впливає на переживання психологічного 

благополуччя.  

Поняття «психологічне благополуччя» розглядається як інтегральна характе-

ристика багатьох суміжних категорій, а саме: психічне здоров′я (Б. Братусь), 

якість життя (Р. Вінховен, Р. Розенберг), щастя (М. Аргайл, Н. Бредберн), само-

реалізація (К. Роджерс) та самоактуалізація особистості (А. Маслоу, П. Фесенко), 

психічна рівновага (А. Б′янка), емоційний комфорт (Т. Кириленко) тощо.  

Дослідження психологічного благополуччя особистості сконцентровані у 

кількох підходах, кожен з яких розкриває характерні ознаки цього явища, а саме:   

суб’єктивне задоволення/незадоволення власним життям (Н.Бредберн, Е. Дінер); 

актуалізація потенціалу та особистісне зростання (А. Вотермен, О. Кронік); 

самореалізаця та повноцінне функціонування (К.Ріфф); психосоматичне здоров’я 

та суб’єктивна життєздатність (Е. Дисі, Р. Раян, К. Фредерік); різні аспекти 

позитивного функціонування та осмисленість життєвої перспективи (Т. Ше-

веленкова, П. Фесенко).  
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Рис. 1. Модель переживання психологічного 

благополуччя особистістю в ранній дорослості 
 

Примітка. Т1, Т2 – внутрішнє Я людини на різних 

життєвих етапах 

 

Узагальнення основних підходів дає можливість їх схематичного відобра-

ження в умовній системі координат, де полюсами вісі ординат є діаметрально 

протилежні параметри: «збереження рівноваги» («спокій», «стабільність»), на 
противагу – «розвиток» («рух», «реалізація»). Відповідно, полюсами вісі абсцис – 

з одного боку, є «суб’єктивні переживання особистості», що відображають її 
задоволення/незадоволення власним життям, а з іншого – «об’єктивні досягнен-

ня», так званий життєвий успіх, матеріалізований у доступній для сприйняття 

іншими формі. На основі здійснених узагальнень встановлено, що оптимальним 

для нашого дослідження є підхід, який враховує специфіку позитивного 

функціонування особистості, суб’єктивну оцінку її переживань щодо власного 

життєвого шляху (Т. Шевеленкова, П. Фесенко). 

Психологічне благополуччя 

ми трактуємо як переживання 

особистістю задоволеності своїм 

життям, що виникає внаслідок 

прийняття набутого життєвого 

досвіду, побудови адекватних 

життєвих цілей і перспектив, а 

також інтеграції та позитивної 
інтерпретації подій минулого, 

теперішнього і майбутнього та 
надання їм своєрідного сенсу в 

цілісній картині життєвого шляху.  

Модель переживання 

психологічного благополуччя 

особистістю в ранній дорослості 
відображає зв'язок самореалізації 
із осмисленням часових перспек-

тив (рис. 1).  

Таким чином, особистість 

переживає психологічне благо-

получчя в теперішньому як 

результат актуалізації власних ресурсів, прийняття даності та життєвого досвіду 

минулого, покладання задач і формування перспектив потребнісного майбут-
нього, осмислення різних життєвих подій, надання їм цінності та усвідомлення їх 

єдності.  
У другому розділі – «Емпіричне дослідження психологічного благо-

получчя особистості у період ранньої дорослості» – обґрунтовано добір 

методичного інструментарію, здійснено розширений опис вибірки, вибудувано 

стратегію та представлено програму емпіричного дослідження, репрезентовано 

основні результати і висновки. 
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Стратегія емпіричного дослідження включає з’ясування: особливостей 

реалізації особистості в ранній дорослості; різноманітних аспектів її позитивного 

функціонування; закономірностей осмислення та суб’єктивної оцінки особистістю 

часових перспектив її життєвого шляху.  

Комплекс підібраних психодіагностичних методів дав змогу поетапно 

реалізувати основні завдання емпіричної частини роботи: дослідити специфічні 
задачі, даності та ресурси життєвого шляху сучасних чоловіків і жінок у період 

ранньої дорослості (опитувальник «Життєві завдання»); визначити їх основні 
життєві цінності і пріоритети часових перспектив (бесіда, напівструктуроване 
інтерв’ю, анкета «Моє минуле, теперішнє і майбутнє»); з′ясувати рівень їх 

психологічного благополуччя та виокремити його основні детермінанти 

(методика К. Ріфф «Шкали психологічного благополуччя» і «Тест сенсожиттєвих 

орієнтацій» (СЖО) Д. Леонтьєва). 

За результатами опитувальника «Життєві завдання», встановлено, що 

характерними задачами жінок періоду ранньої дорослості є поєднання 

онтологічних потреб із необхідністю інтенсивного долучення до суспільного 

життя; чоловіків – досягнення професійного успіху та соціальної реалізації. 
Загальними та найбільш впливовими чинниками, які визначають даність особис-
тості в ранній дорослості, є нестабільність ситуації в країні, високі вимоги 

сучасного суспільства щодо успішності та продуктивності особистості, труднощі 
працевлаштування тощо. Із ресурсів молоді люди найчастіше актуалізують 

особистісні та соціальні. Жінки більшого значення надають фізичним ресурсам, 

які пов’язують із привабливістю та можливістю дітонародження, а чоловіки – 

матеріальним, вказуючи на необхідність забезпечення власної сім’ї у 

майбутньому.  

У ранній дорослості особистість конструює подальший життєвий шлях, 

здійснює ревізію своїх особистих пріоритетів, корекцію поглядів на теперішнє, 
переосмислення та оцінку минулого, побудову нових планів щодо майбутнього. 

На основі аналізу результатів анкети «Моє минуле, теперішнє і майбутнє» та 

напівструктурованого інтерв’ю встановлено, що до пріоритетів минулого 

досліджувані найчастіше відносять «стосунки з близькими, друзями», «навчання, 

освіту»; жінки пріоритетним вважають «здоров’я», «кохання, стосунки», чоловіки 

– «матеріальне становище», відпочинок та дозвілля» (рис. 2, а).  

У теперішньому найбільш актуальними для обох статей є «здоров’я», «ко-

хання, стосунки», «стосунки з близькими, друзями», «матеріальне становище», а 

також «професійне життя» – у чоловіків та «освіта, навчання» – у жінок           

(рис. 2, б). Відносно майбутнього провідних цінностей набувають сфери 

«кохання, стосунки», «здоров’я», «стосунки з близькими, друзями». Сфера 
«професійного життя» витісняє актуальність «навчання, освіти» і разом з 
«матеріальним становищем» стає одним із головних напрямків реалізації кожної 
зі статей (рис. 2, в). 
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Диференціюючи відмінності в 

суб’єктивній оцінці чоловіками і жінками 

пріоритетів минулого, статистично значущі 
результати (t>tкрит; p≤0,01) отримуємо за 
сферами: «кохання, стосунки», «відпочинок 

та дозвілля», «віра, духовність»; пріоритетів 

теперішнього і майбутнього – за сферами 

«навчання, освіта», «віра, духовність». Вищі 
оцінки жінок у цих сферах підтверджуються 

результатами контент-аналізу і вказують на 
їх більшу задоволеність життям у 

досліджуваний період. Загалом, визначення 

пріоритетів часових перспектив життєвого 

шляху поглиблює розуміння особливостей 

періоду ранньої дорослості і є важливим для 

побудови стратегії підвищення рівня 

психологічного благополуччя особистості у 

нашій подальшій роботі. 
Констатувальне дослідження рівня 

психологічного благополуччя у чоловіків і 
жінок здійснювалося на основі методики   

К. Ріфф «Шкали психологічного благо-

получчя». Згідно отриманих результатів, у 

основної частини досліджуваних (74% чоло-

віків та 69% жінок) середній рівень цього 

феномену (М±σ), у 20% чоловіків та 22% 

жінок – низький (<М±σ), а у 6% чоловіків та 
9% жінок – високий (>М±σ). Найвищі 
результати, які мають найбільший вплив на 
загальний рівень психологічного 

благополуччя, виявлено за шкалою 

«особистісне зростання» у жінок (r=0,82; 

p≤0,001) та «цілі в житті» у чоловіків 

(r=0,87; p≤0,001). Найнижчих значень 

набувають шкали «автономія» та 

«управління середовищем». Найбільша 

різниця у результатах жінок (вищі) і 
чоловіків (нижчі) наявна за шкалами 

«самоприйняття» та «позитивні стосунки з 
оточуючими».  

На переживання психологічного благополуччя впливає вік досліджуваних. 

За результатами методики К. Ріфф «Шкали психологічного благополуччя», 

встановлено статистично значущі відмінності у рівні психологічного 

благополуччя між групами жінок, віком 20–21, 22–23 та 24–25 років (p≤0,01); 
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Рис. 2. Вибір пріоритетів минулого (а), 

теперішнього (б) і майбутнього (в) 

Примітки: 1 - «здоров’я»; 2 - «зов-

нішність»;  3 - «стосунки з близькими, 

друзями»; 4 - «кохання, стосунки», 5 - 

«суспільна активність»; 6 - «навчання, ос-

віта»; 7 - «професійне життя»; 8 - «відпо-

чинок та дозвілля»; 9 - «матеріальне 

становище»; 10 - «життєві цінності, 
сенси»; 11 - «віра, духовність». 

а) 

в) 

б) 
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зафіксовано зниження показників у жінок 22–23 років. У цьому ж віці 
простежуємо нижчі результати за такими шкалами тесту СЖО Д. Леонтьева, як 

«процес життя», «керованість життям» та «локус контролю-Я», що підтверджує 
наявність вікової кризи в жінок в цей період. При порівнянні аналогічних 

результатів у вибірці чоловіків статистично значущих відмінностей у різних 

вікових групах не виявлено (p>0,05). Разом з тим, якісний аналіз результатів 

напівструктурованого інтерв’ю свідчить, що особистісний розвиток чоловіків 

відбувається в напрямку зростання осмисленості життя до 24–25 років. 

Підтвердженням слугують відмінності середніх значень за шкалами методики 

СЖО Д. Леонтьєва: «цілі в житті», «результат життя», «локус контролю-Я».  

Процес операціоналізації різних напрямів реалізації особистості в ранній 

дорослості дав перелік найбільш значущих детермінант психологічного 

благополуччя, а саме: «рівень освіти», «сімейний стан» та «місце проживання». 

Встановлено статистично достовірний вплив рівня освіти на психологічне 
благополуччя жінок (F=23,218, p≤0,01), R

2
=0,066 (6,6%). Так, вища освіта наявна 

у 92,9% досліджуваних жінок з високим рівнем та у 20,8% жінок з низьким. 

Виявлено, що жінки із вищою освітою більш задоволені власним минулим і 
теперішнім, ставлять продуктивніші цілі на майбутнє, володіють свободою вибо-

ру та здатні краще контролювати своє життя, ніж жінки без вищої освіти. 

Статистичного зв'язку між рівнем освіти та рівнем психологічного благополуччя 

чоловіків не виявлено (p>0,05). Проте вищі показники осмисленості життя у 

одружених чоловіків дають можливість припустити, що їх досягнення 

сприятимуть продуктивній самореалізації та позитивним переживанням у 

майбутньому. 

Важливою детермінантою психологічного благополуччя обох статей є 
сімейний стан (F=3,888, p≤0,01, R

2
=0,025 (2,5%) – у чоловіків та F=0,086, p≤0,01, 

R
2
=0,001 (0,01%) – у жінок). Результати аналізу методик К. Ріфф «Шкали 

психологічного благополуччя» та СЖО Д. Леонтьєва свідчать про кращу 

осмисленість життя одруженими чоловіками, їхню компетентність з різноманіт-
них життєвих питань, позитивне ставлення до себе, свого минулого, вищу 

здатність до налагодження стосунків з близькими. Для жінок фактор «сімейного 

стану» тісно пов'язаний з «рівнем освіти» та «місцем проживання» (найвищі 
показники – у одружених жінок з вищою освітою, що проживають у місті, 
найнижчі – у одружених з середньою освітою, що проживають у селі). Таким 

чином, фактор «місця проживання» має значущий вплив для загального рівня 

психологічного благополуччя молодих жінок: F=13,275, p≤0,01, R
2
=0,074 (7,4%). 

Як свідчать результати бесід, обмежені можливості самореалізації, наявність 

додаткових побутових навантажень негативно позначаються на психологічному 

благополуччі жінок, які проживають у сільській місцевості.  
На основі результатів анкети «Моє минуле, теперішнє і майбутнє», 

проаналізовано суб’єктивне ставлення осіб у віці ранньої дорослості щодо 

часових перспектив їхнього життєвого шляху. Встановлено, що рівень 

психологічного благополуччя пов'язаний із суб’єктивним переживанням 

реалізації особистості у минулому. Значущість відмінностей між групами осіб з 
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низьким та високим рівнями підтверджується за допомогою F-критерію Фішера 
(для чоловіків – F=2,59>Fкрит, (p≤0,05), для жінок – F=7,81>Fкрит, (р≤0,01)). 

Аналогічно встановлено зв'язок психологічного благополуччя із рівнем реалізації 
і прийняття особистістю теперішнього, очікування від реалізації у майбутньому 

(F>Fкрит, (p≤0,05)). Виявлено, що всі досліджувані з високим рівнем 

психологічного благополуччя усвідомлюють тісний зв'язок часових перспектив 

життєвого шляху, тоді як у групах з середнім рівнем такий зв'язок усвідомлює і 
описує близько 75 % респондентів, а у групах з низьким – менш, ніж половина 
респондентів (у інших присутнє неприйняття або «випадання» якоїсь із часових 

перспектив як складової цілісного життєвого процесу).  

Аналіз відмінностей у виборі пріоритетів показав, що досліджувані з 
високим рівнем психологічного благополуччя, на відміну від досліджуваних з 
низьким та середнім, надають вагомого значення сфері «суспільної активності». А 

«здоров′я», що найчастіше зустрічається серед пріоритетів чоловіків і жінок з 
низьким рівнем, не є домінантою для осіб з високим. Останні більш задоволені 
своїм здоров′ям та стосунками з навколишніми. На майбутнє вони частіше за 

інших пріоритетними обирають сфери «життєвих цінностей», «віри, духовності». 

У процесі реалізації емпіричного дослідження виявилось, що підібраний 

комплекс психодіагностичних методів є зручним для застосування у індиві-
дуальній роботі. Це спонукало створити модель індивідуального профілю 

психологічного благополуччя особистості у віці ранньої дорослості як системи 

узагальнених психодіагностичних відомостей про досліджуваного, зафіксованих у 

вигляді діаграм та рисунків, які відображають основні характеристики часових 

перспектив його життєвого шляху і є основою подальшої консультативно-

терапевтичної роботи. 

Алгоритм аналізу індивідуального профілю психологічного благополуччя 

особистості включає почергове представлення: загальних відомостей про 

досліджуваного; відображення його актуального та потенційного рівня 

психологічного благополуччя; аналіз особливостей реалізації життєвого шляху, 

осмисленості життя та пріоритетів. Результати узагальнення отриманих даних 

фіксуються в індивідуальній карті респондента.  

У третьому розділі – «Підвищення рівня психологічного благополуччя 

особистості періоду ранньої дорослості» – представлено комплекс програм 

оптимізації основних життєвих сфер, загальною метою яких є покращення якості 
життя людини у період ранньої дорослості та підвищення рівня її психологічного 

благополуччя. До таких програм належать: «Програма оптимізації особистісного 

зростання»; «Програма оптимізації професійної адаптації та реалізації особис-

тості»; «Програма оптимізації партнерських відносин та подружніх взаємин».  

Розроблені програми ґрунтуються на методі позитивної психотерапії (Т. Ка-

лашник, В. Карікаш, Н. Пезешкіан), разом із включенням технік транзакційного 

аналізу (Е. Берн, В. Джойнс, Й. Стюарт). П′ятикрокова модель позитивної 
психотерапії включає загальний огляд ситуації досліджуваного, його життєвої 
даності (етап дистанціювання), аналіз чинників, соціально-психологічних 

детермінант психологічного благополуччя (етап інвентаризації), актуалізацію 
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особистісних ресурсів та ресурсів життєвого шляху (етап ситуативного підбадьо-

рювання), розширення життєвих перспектив та відкриття нових можливостей 

здійснення життєвого вибору (етапи вербалізації та розширення цілей). У процесі 
формувального впливу, внаслідок розвитку необхідних актуальних здібностей, 

відбувається підсилення відповідного его-стану особистості, що у подальшому 

сприяє корекції поведінкових проявів та формуванню нових, більш 

конструктивних життєвих стратегій.  

Досліджувані мали можливість обрати програму оптимізації тієї чи іншої 
життєвої сфери після отримання результатів діагностики. Психолог рекомендував, 

але не нав′язував певну програму, вибір будувався на самоусвідомленні та 
потребах респондентів. Така процедура забезпечувала добровільність та особисту 

зацікавленість у роботі. В результаті, було сформовано експериментальну групу, 

яка складалася із 47 осіб, серед яких – 26 жінок та 21 чоловік. Робота з у кожній із 
запропонованих програм передбачала 5–6 групових занять (по 90 хвилин), а 
також індивідуальні консультації (по 60 хвилин) на запит окремих учасників.  

Загальна результативність використання програм для підвищення рівня пси-

хологічного благополуччя підтверджується за допомогою t-критерію Стьюдента. 

За результатами методики К. Ріфф «Шкали психологічного благополуччя», 

встановлено статистично значущі відмінності у рівні психологічного 

благополуччя досліджуваних до та після участі у програмах, а саме: t=1,3>tкрит 

(p≤0,05) – для чоловіків та t=1,6>tкрит (p≤0,05) – для жінок. 

Результати середніх значень за показниками продемонстровані у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Порівняння показників психологічного благополуччя чоловіків і жінок 

експериментальної групи (у %) після проходження програм оптимізації 
основних життєвих сфер 

 

Cтать 

Показники психологічного благополуччя за шкалами  

ПС А УС ОЗ Ц СП ПБ 

а б а б а б а б а б а б а б 

чоловіки 57 67 63 68 59 64 67 71 64 72 60 64 61 69 

жінки 64 75 63 69 64 69 76 79 75 81 65 70 67 74 

Примітки:  

а – до участі у програмах; б – після участі у програмах; 

ПС – позитивні стосунки з оточуючими; А – автономія; УС – управління середовищем; 

ОЗ – особистісне зростання; Ц – цілі в житті; СП – самоприйняття; ПБ – психологічне 
благополуччя. 

 

Із таблиці 1 спостерігаємо зростання показників психологічного 

благополуччя чоловіків і жінок за усіма шкалами. Найбільша різниця середніх 

значень помітна за шкалою «позитивні стосунки з оточуючими», що свідчить про 

вплив програм на розвиток здатності до емпатії, встановлення близьких, 

довірливих стосунків. Динаміка показників за шкалами «цілі в житті» та 

«самоприйняття» вказують на зростання почуття осмисленості життя та 

задоволеності собою. Підвищення показників за шкалами «автономія», 

«управління середовищем» та «особистісне зростання» є свідченням 

саморозвитку та підсилення власної ефективності. 
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За результатами методики СЖО Д. Леонтьєва, встановлено статистично 

значущі відмінності у рівні осмисленості життя досліджуваних до та після участі 
у програмах: t=1,3>tкрит (p≤0,05) – для чоловіків та t=1,4>tкрит (p≤0,05) – для жінок. 

Загальна динаміка середніх значень за показниками осмисленості життя в 

учасників експетиментальної групи представлена у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Порівняння показників осмисленості життя чоловіків і жінок 

експериментальної групи (у %) після проходження програм оптимізації 
основних життєвих сфер  

 

Cтать 

Показники осмисленості життя за шкалами  

Ц П Р ЛК-Я ЛК-Ж ОЖ 

а б а б а б а б а б а б 

чоловіки 68 75 62 68 59 63 70 74 70 73 65 72 

жінки 71 79 74 80 72 76 78 83 76 79 74 80 

Примітки:  

а – до участі у програмах; б – після участі у програмах; 

Ц – цілі в житті; П – процес життя; Р – результат життя; ЛК-Я – локус контролю Я;     

ЛК-Ж  – локус контролю життя; ОЖ – осмисленість життя. 

 

Із таблиці 2 спостерігаємо зміни в осмисленості життя досліджуваних, 

внаслідок участі у програмах. Найбільш помітна різниця середніх значень за 
шкалами «цілі в житті», «процес життя», «результат життя» свідчить про вплив 

програм на осмисленість особистістю часових перспектив життєвого шляху, що, 

згідно концептуальної моделі, є визначальним у переживанні психологічного 

благополуччя у період ранньої дорослості. 
Результативність формувального впливу зумовлена тим, що у процесі 

проходження програм відбувається прийняття набутого досвіду та переосмис-

лення даності життєвого шляху, усвідомлення цілей та потенційних задач, 

активізація та актуалізація ресурсів життєвого шляху, реалізація потенційних 

можливостей та трансформація внутрішнього Я особистості. Це сприяє конструк-

тивному вирішенню нормативних життєвих криз, покращенню якості життя 

особистості, що своєю чергою позначається на різноманітних аспектах її 
позитивного функціонування та впливає на переживання психологічного благо-

получчя.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У роботі здійснено узагальнення теоретичних та емпіричних результатів 

дослідження психологічного благополуччя особистості у період ранньої 
дорослості, що дало змогу зробити наступні висновки. 

1. Психологічний аналіз періоду ранньої дорослості свідчить, що в цьому 

віці (20–25 років) особистість самовизначається з реалізацією усього подальшого 

життєвого шляху, здійснює вибір головних життєвих цілей та починає практично 

будувати своє майбутнє. Основні напрямки її реалізації супроводжуються 

нормативними кризами, найбільш типовими серед яких є кризи становлення 

особистості, професійні, формування пари та побудови сімейних взаємин. Вони 
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потребують від особистості адекватного прийняття даності, усвідомлення задач та 
актуалізації ресурсів життєвого шляху, а також здійснення вибору, у відповідності 
до власних цінностей та автентичних переконань. Конструктивне подолання 

нормативних криз сприяє особистісному зростанню та впливає на переживання 

психологічного благополуччя. 

2. Для дослідження феномену психологічного благополуччя в ранній 

дорослості обрано підхід, який враховує специфіку позитивного функціонування 

особистості, її самопізнання, саморозвиток, самореалізацію, осмисленість та 

суб’єктивну оцінку переживань щодо власного життєвого шляху. Психологічне 
благополуччя означено як переживання особистістю задоволеності своїм життям, 

що виникає внаслідок прийняття набутого життєвого досвіду, побудови 

адекватних життєвих цілей і перспектив, а також інтеграції та позитивної 
інтерпретації подій минулого, теперішнього і майбутнього та надання їм 

своєрідного сенсу в цілісній картині життєвого шляху.  

3. Емпіричним шляхом підтверджено, що реалізація життєвого шляху 

особистості в ранній дорослості відбувається через: першочергове вирішення 

задач професійного становлення, орієнтацію на сімейні цінності у найближчій 

перспективі, актуалізацію фізичних та соціально-психологічних ресурсів, 

прийняття рішень в умовах нестабільності та критичності суспільно-політичної 
ситуації. Переживання психологічного благополуччя у процесі реалізації 
передбачає усвідомлення та прийняття ціннісних орієнтацій і пріоритетів 

життєвого шляху.  

Встановлено, що в основної частини досліджуваних – середній рівень 

психологічного благополуччя. Це пов’язано з нормативними кризами періоду, 

труднощами особистісного становлення та самореалізації. Близько п’ятої частини 

чоловіків і жінок мають низький рівень психологічного благополуччя, який 

зумовлений неприйняттям даності, нехтуванням ресурсами та незадоволенням 

реалізацією задач життєвого шляху. Високий рівень у менш, ніж десятої частини 

досліджуваних, вказує на усвідомлення особистістю цілісності життєвої 
перспективи, активність в напрямку конструктивного подолання криз, 
продуктивного використання власних ресурсів та самореалізації.  

Визначальними в переживанні психологічного благополуччя у віці ранньої 
дорослості є такі характерні особливості періоду як активний розвиток 

особистості та зацікавленість подальшим життям. Про це свідчать найвищі 
результати за показниками «особистісне зростання» у жінок та «цілі в житті» у 

чоловіків. Найнижчих значень у загальній вибірці набувають шкали «автономія» і 
«управління середовищем», що, з одного боку, вказує на брак досвіду, 

недостатню сформованість у молодих людей власних стандартів, а з іншого – на 
наявність нових задач та зон розвитку осіб досліджуваного періоду. 

Виявлено вікові особливості переживання психологічного благополуччя 

особистості у ранній дорослості. Зокрема, встановлено тенденцію до зростання 

рівня психологічного благополуччя чоловіків від 20–21 до 24–25 років, що 

пов’язано з їх активною самореалізацією протягом досліджуваного періоду; 

зниження показників психологічного благополуччя у жінок 22–23 років, а згодом 
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підвищення у віці 24–25 років, що вказує на інтенсивний особистісний розвиток 

та динаміку подолання жінками вікової кризи.  

З′ясовано вплив таких детермінант, як «рівень освіти», «сімейний стан» та 

«місце проживання» на психологічне благополуччя чоловіків і жінок у 

досліджуваний період. Емпірично підтверджено зв'язок рівня психологічного 

благополуччя з прийняттям минулого, особистісною реалізацією у теперішньому, 

очікуваннями від майбутнього, а також узгодженістю часових перспектив та 

цілісністю сприйняття власного життєвого шляху. Встановлено відмінності у 

пріоритетах осіб з низьким, середнім та високим рівнем переживання психологіч-

ного благополуччя. 

4. Створено модель індивідуального профілю психологічного благополуччя 

особистості у віці ранньої дорослості як систему узагальнених 

психодіагностичних відомостей про досліджуваного. Така модель відображає 
особливості реалізації особистості, актуальний та потенційний рівень її 
психологічного благополуччя, емоційне забарвлення та ціннісний зміст часових 

перспектив. Побудова індивідуального профілю психологічного благополуччя є 
базою для моніторингу життєвого шляху особистості та подальшого надання 

психологічної допомоги.  

5. На основі методу позитивної психотерапії розроблено комплекс програм 

оптимізації основних життєвих сфер та підвищення рівня психологічного 

благополуччя особистості, а саме: «Програма оптимізації особистісного 

зростання», «Програма оптимізації професійної адаптації та реалізації 
особистості», «Програма оптимізації партнерських стосунків та подружніх 

взаємин». Механізм впливу програм реалізується через прийняття особистістю 

даності, усвідомлення задач та активізацію ресурсів життєвого шляху, що своєю 

чергою сприяє вирішенню нормативних криз періоду, покращенню якості життя 

та підвищенню рівня психологічного благополуччя.  

Проведене дослідження повною мірою не вичерпує всіх аспектів проблеми, 

яка розглядалася. Перспективними напрямами роботи може бути аналіз чинників 

психологічного благополуччя особистості періоду ранньої дорослості у різних 

регіонах України; подальше впровадження програм оптимізації основних 

життєвих сфер та підвищення рівня психологічного благополуччя особистості у 

практичну роботу. 
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Анотація 

Груб′як О. М. Психологічне благополуччя особистості у період ранньої 
дорослості. – Рукопис. 

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата 
психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія – 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 

Івано-Франківськ, 2015. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей психоло-

гічного благополуччя особистості у період ранньої дорослості. 
У роботі проаналізовано особливості періоду ранньої дорослості; виявлено 

основні завдання, даності та ресурси життєвого шляху особистості у досліджу-

ваний період.  

Здійснено аналіз основних підходів до дослідження психологічного 

благополуччя особистості; сформульовано авторське визначення поняття та 

визначено методологічні засади емпіричного дослідження.  

Представлено блок психодіагностичних методів, що дали змогу комплексно 

оцінити психологічне благополуччя особистості в цілому, а також у відповідності 
до його основних компонентів.  

Виявлено перелік найбільш значущих детермінант психологічного 

благополуччя чоловіків і жінок у період ранньої дорослості. Встановлено 

характерні особливості осіб з низьким, середнім та високим рівнем 

психологічного благополуччя.  

Створено модель побудови індивідуального профілю психологічного бла-

гополуччя особистості, що є основою подальшої практичної роботи з клієнтом. 

Розроблені програми оптимізації основних життєвих сфер особистості у період 

ранньої дорослості; доведено їх ефективність у покращенні якості життя та 
підвищенні рівня психологічного благополуччя. 

Ключові слова: психологічне благополуччя особистості, задачі, даності та 

ресурси життєвого шляху, рання дорослість. 
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Аннотация 

Грубяк О. М. Психологическое благополучие личности в период ранней 

взрослости. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология – ГВУЗ 

«Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника», Ивано-

Франковск, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию особенностей психологического 

благополучия личности в период ранней взрослости. 

В работе проанализированы особенности периода ранней взрослости; 

выявлены основные задачи, данности и ресурсы жизненного пути личности в 

исследуемый период.  

Осуществлен анализ основных подходов к исследованию психологического 

благополучия личности; сформулировано авторское определение понятия и 

определены методологические основы эмпирического исследования. 

Представлен блок психодиагностических методов, которые позволили 

комплексно оценить психологическое благополучие личности в целом, а также в 

соответствии с его основными компонентами.  

Эмпирическим путем установлено, что в основной части испытуемых – 

средний уровень психологического благополучия, у пятой части мужчин и 

женщин – низкий, а менее, чем десятой части, – высокий. Самые высокие 
результаты, которые также оказывают наибольшее влияние на общий уровень 

психологического благополучия, обнаружены по шкале «личностный рост» у 

женщин и «цели в жизни» у мужчин. Самые низкие значения приобретают шкалы 

«автономия» и «управление средой». Наибольшую разницу в результатах женщин 

(выше) и мужчин (ниже) выявлено по шкалам «позитивные отношения с 
окружающими» и «самопринятие». 

Установлено, что на уровень психологического благополучия влияет 
возраст испытуемых. В частности, зафиксировано снижение показателей 

психологического благополучия и осмысленности жизни женщин в возрасте 22–

23 лет; общее повышение показателей у мужчин и женщин до 24–25 лет. 
Выявлен перечень наиболее значимых детерминант психологического 

благополучия личности, среди которых: «уровень образования», «семейное 
положение» и «место жительства». Проведен сравнительный анализ влияния этих 

детерминант на основные параметры психологического благополучия мужчин и 

женщин периода ранней взрослости.  

Установлены характерные особенности испытуемых с низким, средним и 

высоким уровнем психологического благополучия. В частности, обнаружены 

различия в приоритетах мужчин и женщин с разным уровнем психологического 

благополучия. Эмпирически подтверждена связь психологического благополучия 

с уровнем принятия прошлого и настоящего, ожиданиями от предстоящего, 

целостностью восприятия жизненного пути.  
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Создана модель построения индивидуального профиля психологического 

благополучия личности, которая отражает особенности реализации, актуальный и 

потенциальный уровень психологического благополучия, эмоциональное и 

ценностное содержание временных перспектив личности, позволяет осуществить 

быструю экспресс-диагностику и является основой дальнейшей практической 

работы психолога с испытуемым.  

Разработаны программы оптимизации основных жизненных сфер личности 

периода ранней взрослости, а именно: «Программа оптимизации личностного 

роста», «Программа оптимизации профессиональной адаптации и реализации 

личности», «Программа оптимизации партнерских и супружеских взаимо-

отношений». Доказана их эффективность в улучшении качества жизни и 

повышении уровня психологического благополуччя личности. 

Ключевые слова: психологическое благополучне личности, задачи, 

данности и ресурсы жизненного пути, ранняя взрослость. 

 

Summary 
Hrubiak O. Psychological well-being of the person during early adulthood. – 

Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Psychological science, speciality 19.00.07 – 

pedagogical and age psychology. Vasyl Stefanyk Precarpathian national university, 

Ivano-Frankivsk, 2015. 

The thesis is devoted to the research of psychological well-being of the person 

during early adulthood. 

The thesis analyzes the features of the early adulthood period; the main tasks, 

granted and resources of life-span in the study period are examined.  

The thesis presents the analysis of the main approaches to the study of 

psychological well-being of the person. The author's definition of "psychological well-

being" has been presented; the methodological foundations of empirical research have 

been defined.  

The author used a block of psychodiagnostic methods of investigation which 

helped to assess the psychological well-being of modern men and women in general, 

and in accordance with its basic components.  

Identified the list of the most significant psychosocial determinants of 

psychological well-being of modern men and women in early adulthood.  

Established the characteristics of people with low, medium and high levels of 

psychological well-being.  

The model of construction of person′s psychological well-being profile, which is 

basis for further practical work with the client, has been created. 

The programs of the optimization of the main spheres of person′s life has been 

developed; proved their effectiveness in improving the quality of life and increasing the 

level of psychologycal well-being during early adulthood. 

Keywords: psychological well-being of the person, tasks, granted and resources 

of life-span, early adulthood. 
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