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АНОТАЦІЯ 

Вавілова А. С. – Деструктивний перфекціонізм як чинник 

тривожно-депресивних патернів у підлітків. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 

2018. 

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню структурно-

типологічних особливостей деструктивного перфекціонізму як чинника 

тривожно-депресивних патернів у підлітків. В результаті теоретичного 

аналізу проблеми встановлено, що деструктивний перфекціонізм у підлітків 

виникає як наслідок дисфункціональних стилів виховання та надмірних 

вимог з боку соціального оточення. Даний феномен може обумовлювати 

емоційні розлади та, зокрема, тривожно-депресивні патерни у підлітковому 

віці. Негативний вплив деструктивного перфекціонізму актуалізується у 

ситуації досягнення, яка опосередковує виникнення емоційних проблем.  

З урахуванням цього, розроблено програму емпіричного дослідження 

деструктивного перфекціонізму у підлітків. Адаптовано методику для 

визначення перфекціонізму на вибірці українських підлітків. Уточнено 

зв'язок деструктивного перфекціонізму з тривожно-депресивними патернами 

підлітків. Виявлені якісні відмінності зв’язку видів підліткового 

перфекціонізму та тривожно-депресивних патернів: Я-орієнтований 

перфекціонізм частіше за все обумовлює підвищення тривоги у ситуаціях 

перевірки знань та тривоги, пов’язаної з успішністю в навчанні; соціально 

приписаний – виникнення тривоги у стосунках з учителями та тривоги у 

зв’язку з оцінкою оточуючих. 

Характерними особливостями вікової динаміки перфекціонізму у 

підлітків є наступні: у віці 12–14 років середній рівень перфекціонізму 
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значно вищий, ніж у підлітків віком 15–18 років, що дає змогу вважати 

молодший підлітковий вік критичним для формування перфекціонізму. У 

старшому підлітковому віці перфекціонізм набуває свого місця в структурі 

особистості підлітка і знижує міру своєї вираженості.  

Визначено, що перфекціонізм щільно пов'язаний з іншими 

психологічними рисами в структурі особистості підлітка. Встановлено 

кореляційний зв’язок перфекціонізму з такими особистісними рисами 

підлітків, як міра емоційної стійкості; обережність – легковажність; 

сором'язливість – авантюризм; неврастенія; міра внутрішнього напруження; 

міра самоконтролю. Отримані результати свідчать про те, що перфекціонізм 

не є ізольованим конструктом, він формується у симптомокомплексі з 

іншими рисами та властивостями людини, впливає на особливості їх прояву і 

зазнає впливу з їхнього боку. 

З'ясовано, що формування деструктивного перфекціонізму у підлітків 

обумовлюють такі дисфункціональні установки батьківського виховання, як 

надмірна суворість, надмірне втручання у світ дитини, прагнення прискорити 

розвиток дитини та пригнічення волі. Батькам підлітків з конструктивним 

перфекціонізмом більшою мірою притаманний оптимальний стиль 

виховання, а батьки підлітків з деструктивним перфекціонізмом схильні до 

гіперопіки та уникання теплих емоційних стосунків з дітьми. 

Розроблено типологію підлітків-перфекціоністів, в основі якої лежать 

наступні критерії (у вигляді континуальних полюсів): уникання невдачі – 

надія на успіх; високий рівень успішності – низький рівень успішності; 

відсутні тривожно-депресивні патерни – виражені тривожно-депресивні 

патерни; високий рівень перфекціонізму – низький рівень перфекціонізму. 

Виокремлено чотири типи підлітків-перфекціоністів: а) успішний тривожно-

депресивний перфекціоніст; б) успішний конструктивний перфекціоніст;       

в) неуспішний тривожно-депресивний перфекціоніст; г) помірно успішний 

конструктивний неперфекціоніст. Розроблена типологія дозволяє визначити 

якісні особливості деструктивного перфекціонізму, які розкриваються через 
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його зв'язок з когнітивними (деструктивні перфекціоністські установки), 

мотиваційними (уникання невдачі), емоційними (тривожно-депресивні 

патерни) та діяльнісними (успішність) компонентами, характерними для 

підліткового віку. 

Розроблено і апробовано групову програму корекції деструктивного 

перфекціонізму у підлітків з тривожно-депресивними патернами. Корекційна 

програма включає наступні блоки: розвиток креативності (подолання 

ригідності); формування здатності до постановки реальних цілей; зміщення 

локусу уваги на аналіз досягнень з аналізу помилок; зниження рівня 

тривожності; розвиток здатності до релаксації; формування адекватних вимог 

до себе та оточуючих. 

Результати апробації корекційної програми свідчать про статистично 

значуще зниження депресивних патернів, загальної тривоги, тривоги у 

зв’язку з оцінкою оточуючих, тривоги у стосунках з учителями, тривоги 

через успішність в навчанні та тривоги при перевірці знань, характерних для 

підлітків з деструктивним перфекціонізмом. 

На основі результатів дослідження розроблено систему рекомендацій 

для підлітків та їхніх батьків, спрямованих на зниження негативного впливу 

деструктивного перфекціонізму на емоційний стан підлітків. Рекомендації 

для батьків стосуються особливостей виховання дітей та підлітків, які 

можуть обумовлювати появу деструктивних ознак перфекціонізму. 

Рекомендації для підлітків пов’язані з усвідомленням деструктивного впливу 

перфекціонізму на їхній емоційний стан та поведінку.  

Ключові слова: деструктивний перфекціонізм, підлітковий вік, 

тривожно-депресивні патерни, типи підлітків-перфекціоністів, корекційна 

програма. 
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SUMMARY 

Vavilova A. S. The distractive perfectionism as a factor of anxiety and 

depressive patterns in adolescents. – Manuscript.  

Thesis for the degree of psychological sciences (PhD) in speciality 19.00.07 

– Pedagogical and age psychology. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the study of structural and typological features 

of destructive perfectionism as a factor of anxiety and depressive patterns in 

adolescents. As a result of the theoretical analysis this problem, it was found, that 

destructive perfectionism in children and adolescents appears as a result of 

dysfunctional styles of upbringing and excessive demands from the social 

environment. The last one causes emotional frustration and, in general, emotional 

problems in adolescence. The negative influence of destructive perfectionism is 

actualized in the achievement situation, which mediates the emergence of 

emotional problems. 

Taking into account it, a program of empirical research destructive 

perfectionism in adolescents has been developed. The methodology for measuring 

perfectionism was adapted on a sample of Ukrainian adolescents. The connection 

between destructive perfectionism and anxiety-depressive patterns in adolescents is 

specified. It is revealed, that there are qualitative differences between adolescents 

perfectionism and anxiety-depressive patterns: Self-oriented perfectionism often 

causes increased anxiety in situations of knowledge testing and anxiety associated 

with learning success; socially prescribed causes  the emergence of anxiety in 

relations with teachers and anxiety due to the assessment of others. 

Characteristic features of the age dynamics of perfectionism in adolescents 

are the follows: at the age of 12–14 years the average level of perfectionism is 

significantly higher, than for adolescents at the age 15–18 years, which makes it 

possible to consider younger adolescence age (12–14 years) as critical to the 

formation of perfectionism. In older adolescents (15–18 years) perfectionism 
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already takes its place in the structure of the personality and reduces the level of it 

influence. 

It is determined that perfectionism is closely connected with other 

psychological features in the structure of adolescent's personality. It is established 

connection between perfectionism and such personality traits of adolescents, as: 

degree of emotional stability; caution-frivolity; shyness-adventurism; neurasthenia; 

degree of internal stress; degree of self-control. The obtained results testify that 

perfectionism is not an isolated construct, it is formed in a complex with other 

features and properties of a person, affects on the peculiarities of their 

manifestation and is influenced by their side. 

It is revealed that the emergence of destructive perfectionism in adolescents 

is caused such dysfunctional settings of parenting, as: excessive severity, excessive 

interference in the child's world, desire to accelerate the development of the child 

and oppression of freedom. Parents of adolescents with constructive perfectionism 

are more likely to have an optimal style of parenting, and parents of adolescents 

with destructive perfectionism are prone to excessive care and avoid warm 

emotional relationships with children. 

The typology of adolescents-perfectionists is developed based on the 

following criteria (in the form of continual poles): avoiding failure – hope for 

success; high level of success – low level of success; there are no anxiety-

depressive patterns – expressed anxiety-depressive patterns; high level of 

perfectionism – low level of perfectionism. There are four types of adolescents-

perfectionists: a) successful anxious and depressive perfectionist; b) successful 

constructive perfectionist; c) unsuccessful anxious and depressive perfectionist;     

d) moderately successful constructive non-perfectionist. The developed typology 

allows to determine the qualitative features of destructive perfectionism, which are 

revealed through its connection with cognitive (destructive perfectionist settings), 

motivational (avoidance of failure), emotional (anxiety and depressive patterns) 

and activity components (success), which are characteristic for adolescence. 
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A group correction program has been developed and tested to reduce the 

severity of anxiety-depressive patterns in adolescents with signs of destructive 

perfectionism. Correctional program includes the following blocks: development 

of creativity (overcoming rigidity); formation of the ability to set real goals; 

focusing on analysis of achievements instead of focusing on error; decrease the 

anxiety level; formation relaxation ability; formation adequate requirements for 

themselves and others. 

The results of approbation of the correction program indicate a statistically 

significant decrease depressive patterns, general anxiety, anxiety due to the 

assessment of others, anxiety in relationships with teachers, anxiety due to 

academic success and anxiety in testing the knowledge, which are characteristic for 

adolescents with destructive perfectionism. 

Based on the results of the study, a system of recommendations was 

developed for adolescents and their parents, aimed at reducing the negative impact 

of destructive perfectionism on the emotional state of adolescents. 

Recommendations for parents are about the features of parenting children and 

adolescents, which can lead to emergence the signs of destructive perfectionism. 

Recommendations for adolescents are associated with awareness of the destructive 

effect of perfectionism on their emotional state and behavior. 

Key words: destructive perfectionism, adolescent age, types of adolescents-

perfectionists, anxious-depressive patterns, correctional program. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Високий рівень досягнень, на який 

орієнтує людину сучасне суспільство, є передумовою її саморозвитку, одним 

із визначальних чинників її конкурентоспроможності. Прагнення досягти 

якомога якіснішого результату у будь-якій царині пов’язані з наявністю 

перфекціонізму, який формується вже у ранньому віці і може мати, разом з 

позитивним, негативний вплив на розвиток особистості. Особливого 

значення цей феномен набуває у підлітковому віці. Зростання вимог з боку 

соціуму, інколи завищені очікування щодо підлітків від батьків та вчителів 

можуть призводити до невротизації, зниження емоційно-психологічного 

благополуччя. Наслідком цього є труднощі у навчанні, соціальна ізоляція, 

девіантна поведінка та загалом порушення гармонійного розвитку в 

дорослому віці. 

У зарубіжних дослідженнях перфекціонізму здебільшого йдеться про: 

змістові, ключові характеристики (К. Хорні, Д. Хамачек, К. Холлендер,         

Д. Бернс, М. Енс, Б. Кокс), які узагальнено у структурних моделях                

(П. Хьюітт, Г. Флетт, Р. Слейні, Р. Хілл); специфіку його вияву в 

представників різних сфер професійної діяльності (Б. Харлі). Також 

з’ясовано: вплив на психічне та психологічне здоров’я людини (Л. Лі,           

К. Райс, Н. Сорені, В. Комерчеро, В. Паркер, К. Адкінс); його значення у 

перебігу психопатологічних розладів (Р. Фрост); зв’язки з досягненнями та 

самоствердженням особистості (Т. Бен-Шахар, Ф. Діксон, К. Бленстейн); 

особливості соціально-психологічної адаптації при перфекціоністських 

моделях поведінки (Дж. Штобер, К. Отто); способи та методи боротьби з 

його негативними проявами (Дж. Хойєр, М. Ентоні, Р. Свінсон) тощо.    

У дослідженнях перфекціонізму на пострадянському просторі 

здебільшого йдеться про: структурні компоненти та системотвірні риси       

(Н. Гаранян, О. Кононенко); роль соціальних чинників та, зокрема, сімейного 

виховання у його виникненні (О. Кашина, О. Байєр, Л. Чернова, Є. Ільїн,      

М. Ларських); діагностику форм та видів (А. Золотарьова, О. Лоза,                 
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А. Щипіцина); диференціацію деструктивної і конструктивної форм            

(А. Проскурня, Л. Кисельова, С. Тарасова, О. Чала); його значення для 

реалізації особистості у різних сферах професійної діяльності                       

(К. Новгородова, Г. Чепурна, І. Матієшин); зв'язки з емоційними проблемами 

та психічними розладами (Т. Юдєєва, А. Пушкіна, К. Соколова,                         

М. Васильєва); вікові особливості (О. Кузнєцова, С. Волікова); мотиваційну 

сферу особистості схильної до перфекціонізму (К. Седікідес, М. Люк,              

Т. Завада) тощо.    

Більшість досліджень сфокусовано на виокремленні причин 

виникнення, ключових параметрів та компонентів перфекціонізму, які 

дозволяють виокремити його крайні форми (позитивну та негативну). При 

цьому нез’ясованим залишається ряд суперечностей, зокрема, динамічність 

суспільного життя, необхідність підтримки конкурентоспроможності 

особистості і нез’ясованість якісних відмінностей перфекціонізму на різних 

етапах онтогенезу. Незважаючи на чималий доробок щодо змісту і структури 

перфекціонізму, поза увагою залишається його роль у процесі життєвого 

становлення особистості. Актуальний стан наукової розробки та соціальна 

значущість проблеми зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: 

«Деструктивний перфекціонізм як чинник тривожно-депресивних патернів у 

підлітків». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у межах тематичного плану досліджень 

факультету психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: 

соціальні, психологічні та педагогічні аспекти» (номер державної реєстрації 

0114U003481). Тема дисертації затверджена (протокол № 6 від 21 січня 2016 

року) та уточнена (протокол № 13 від 11 квітня 2018 року) на засіданнях 

Вченої ради факультету психології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 
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Мета дослідження полягає у визначенні структурно-типологічних та 

вікових особливостей деструктивного перфекціонізму у підлітків з тривожно-

депресивними патернами та розробці психологічної програми з його корекції. 

Відповідно до мети дослідження було сформульовано такі завдання: 

1. На основі узагальнення вітчизняних та зарубіжних концепцій 

перфекціонізму з’ясувати генезу, структуру та особливості впливу на 

емоційну сферу підлітків.  

2. Визначити структурні компоненти деструктивного перфекціонізму і 

встановити типи підлітків-перфекціоністів.  

3. Виявити вікові особливості перфекціонізму у підлітковому віці.  

4. Встановити зв'язок деструктивного перфекціонізму з якісними 

особливостями тривожно-депресивних патернів у підлітків.   

5. Розробити та апробувати групову корекційну програму для підлітків з 

ознаками деструктивного перфекціонізму.  

Об'єкт дослідження: перфекціонізм як особистісний феномен.  

Предмет дослідження: деструктивний перфекціонізм як чинник 

тривожно-депресивних патернів у підлітків.  

Теоретико-методологічні засади дослідження становлять положення 

щодо сутності та структури перфекціонізму (П. Хьюітт, Г. Флетт); його 

генези (К. Холлендер, Д. Бернс, К. Хорні, Є. Ільїн, І. Грачова, О. Кононенко); 

теорії рис особистості (Р. Кетелл); порушень емоційної сфери (А. Бек,               

К. Малкова); специфіки видів, зокрема клінічного перфекціонізму (Р. Фрост, 

А. Холмогорова, Т. Юдєєва); інструментарію (А. Золотарьова, С. Волікова, 

Н. Гаранян); а також положення щодо специфіки підліткового віку: його 

поділу на етапи (Ф. Райс, Г. Крайг, В. Квин, А. Реан); соціально-

психологічного розвитку (Л. Виготський, О. Власова, А. Шамне); емоційної 

сфери підлітків (Л. Абрамян, В. Пихтарєв, В. Козідубова).     

Для реалізації мети та вирішення поставлених завдань застосовано такі 

методи дослідження: а) теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення та 

систематизація – для визначення особливостей перекціонізму у підлітковому 
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віці та його зв’язків з емоційними проблемами; б) емпіричні – спостереження, 

а також психодіагностичні методики: адаптована «Дитячо-підліткова шкала 

перфекціонізму / CAPS» (П. Хьюітт, Г. Флетт) – для визначення видів та 

рівнів прояву перфекціонізму у підлітків; «Методика багатовимірної оцінки 

дитячої тривожності» (К. Малкова) та «Шкала депресії» (А. Бек) – для оцінки 

тривожно-депресивних патернів; «Чотирнадцятифакторний особистісний 

опитувальник Р. Кетелла» (підлітковий варіант) – для діагностики 

особистісних рис підлітків; «Опитувальник мотивації успіху або уникнення 

невдачі / МУН» (А. Реан) – для визначення мотивації досягнення у підлітків з 

різним рівнем перфекціонізму; «Методика вивчення батьківських установок / 

PARI» (в адаптації Т. Нещерет) – для вивчення ролі батьківських установок у 

виникненні деструктивного перфекціонізму підлітків; в) математично-

статистичної обробки даних – для кількісного опису даних та статистичного 

виводу (t-критерій Стьюдента, U-критерій Манна-Уітні, кореляційний 

аналіз), методи багатомірної математичної статистики (факторний, 

множинний регресійний, кластерний аналізи) – для встановлення 

структурно-типологічних особливостей деструктивного перфекціонізму як 

чинника тривожно-депресивних патернів у підлітків.  

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

полягає в тому, що     

вперше:  

- концептуалізовано поняття деструктивного перфекціонізму як однієї із 

його форм, яка призводить до негативних наслідків для особистості на 

когнітивному, емоційному, мотиваційному, діяльнісному та 

інтерперсональному рівнях і має прояв як в межах відносної норми, так і 

в межах патології; 

- встановлено чотири типи перфекціоністів-підлітків, а саме: успішний 

тривожно-депресивний, успішний конструктивний, неуспішний 

тривожно-депресивний та помірно успішний конструктивний 

неперфекціоніст;  
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- розроблено і апробовано групову програму для корекції тривожно-

депресивних патернів у підлітків з ознаками деструктивного 

перфекціонізму (на когнітивному, емоційному, мотиваційному та 

діяльнісному рівнях); 

- адаптовано опитувальник «Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму»   

П. Хьюітта та Г. Флетта на українській вибірці, спрямований на 

визначення видів перфекціонізму (загального, Я-орієнтованого та 

соціально приписаного);  

уточнено: 

- вікові особливості  вияву перфекціонізму у підлітків: молодший 

підлітковий вік є сензитивним етапом онтогенезу для становлення 

перфекціонізму як властивості;   

- зв'язок деструктивного перфекціонізму з якісними особливостями 

тривожно-депресивних патернів у підлітків: соціально приписаний 

перфекціонізм пов'язаний з депресивними патернами, а Я-орієнтований 

– з тривожно-фобічними;  

- структуру та чинники розвитку перфекціонізму у підлітків. 

Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечено 

теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних положень, 

психологічних змінних, використанням валідних і надійних діагностичних 

методик, репрезентативністю вибірки та застосуванням коректних методів 

математичної статистики із використанням сучасних програм обробки даних.  

Практичне значення дослідження полягає у тому, що його результати 

можуть бути використані у діагностуванні деструктивного перфекціонізму, 

який може призводити до появи та ускладнення тривожно-депресивних 

патернів у підлітків і викликати емоційні розлади у дорослому віці; у 

профілактичній роботі з попередження виникнення деструктивного 

перфекціонізму у дітей та підлітків у сімейному та освітньому середовищах; 

у корекційних заходах, які уможливлюють зниження його негативного 

впливу на емоційну сферу та загальний рівень психологічного благополуччя 
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особистості, а також при викладанні навчальних дисциплін «Педагогічна 

психологія», «Психологія розвитку», «Вікова психокорекція», «Медична 

психологія», у процесі підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників і практичних психологів.    

Результати дослідження впроваджено у діяльність Центру сімейного 

здоров’я Rain Light, м. Київ (довідка № 417 від 6 листопада 2018 року); 

роботу практичного психолога Шрамківської ЗОШ Черкаської області 

(довідка № 26 від 11 листопада 2018 року); у роботу соціально-психологічної 

служби Кононівської ЗОШ Черкаської області (довідка № 41 від 8 листопада 

2018 року).    

Апробація результатів дисертації. Основні результати 

дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри 

психодіагностики та клінічної психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (2018); а також на ХVІІІ Міжнародній 

науковій конференції молодих науковців «Проблеми особистості у сучасній 

науці: результати та перспективи дослідження» (Київ, 2016); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Тенденції розвитку психології та 

педагогіки» (Київ, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук» (Одеса, 

2017); ХІХ Міжнародній науковій конференції молодих науковців 

«Проблеми особистості у сучасній науці: результати та перспективи 

дослідження» (Київ, 2017); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми психології і педагогіки» (Харків, 2017); ХХ 

Міжнародній науковій конференції молодих науковців «Проблеми 

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

2018); Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритетні напрямки 

вирішення актуальних проблем виховання і освіти» (Харків, 2018). 

Публікації. Результати дослідження відображено в 18 публікаціях, 

серед яких 6 статей у наукових фахових виданнях, включених до переліку, 

затвердженого МОН України (5 одноосібних, 1 у співавторстві), 2 статті в 
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іноземних виданнях, 3 статті, включені до наукометричних баз, 8 тез 

доповідей на науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Список використаних джерел містить 176 найменувань (з них 29 – 

англійською мовою). Основний зміст дисертації викладено на 202 сторінках, 

загальний обсяг – 243 сторінки. Робота містить 38 таблиць (на 18 сторінках), 

13 рисунків (на 7 сторінках) та 3 додатки.  
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ У ПІДЛІТКІВ З 

ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИМИ ПАТЕРНАМИ 

 

У першому розділі розкрито основні підходи до визначення 

перфекціонізму у психології; описано моделі перфекціонізму; здійснено 

концептуалізацію поняття «деструктивний перфекціонізм»; з’ясовано 

особливості перфекціонізму у дітей та підлітків; проаналізовано ситуацію 

досягнення як чинника актуалізації тривожно-депресивних патернів у 

підлітків з перфекціонізмом. 

 

1.1. Загальна характеристика перфекціонізму: основні підходи та 

моделі 

Перфекціонізм є складним явищем і впливає на всі сфери життя 

людини. Даний феномен є культурно обумовленим: сучасне суспільство 

вимагає від особистості постійних досягнень, ставить високі цілі та еталони, 

як орієнтир для самореалізації. За таких умов розвиток прагнення до 

досконалості та першості в усьому є закономірним.  

На сьогодні відсутня єдина точка зору щодо природи, причин 

виникнення та структурних компонентів перфекціонізму. Існують 

різноманітні підходи та теорії, в рамках яких дослідники роблять акценти на 

тих або інших сторонах перфекціонізму  в залежності від їх наукових цілей 

та інтересів. Одним з перших психологічну сутність перфекціонізму розкрив 

клінічний психолог К. Холлендер, характеризуючи його як повсякденну 

вимогу постановки перед собою більш високої якості виконання діяльності, 

ніж це необхідно [164, с. 98]. Д. Бернс розглядав префекціонізм у рамках 

парадигми когнітивної психології як «мислення в категоріях «все або 

нічого», при якому прийнятними є лише два варіанти виконання діяльності – 

повна відповідність високим стандартам або повний крах» [145, с. 158].  
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Е. П. Ільїн визначає перфекціонізм як прагнення особистості доводити 

результати будь-якої своєї діяльності до відповідності найвищим еталонам –  

потребу у досконалості продуктів своєї діяльності [61]. Автор акцентував 

увагу на перфекціонізмі як одному з видів максималізму, що виявляється у 

прагненні до досягнення найвищого рівня у руслі самовдосконалення. Такої 

ж думки дотримуються і канадські психологи П. Хьюітт і Г. Флетт, які 

тлумачать перфекціонізм як прагнення людини бути досконалою і 

бездоганною у всьому [145, с. 160]. На думку І. І. Грачової, системотвірними 

характеристиками перфекціонізму є прагнення до самовдосконалення та 

ідеали, прийняті особистістю. Обираючи свій ідеал, зразок для наслідування, 

перфекціоніст обирає власний життєвий шлях, що впливає на його 

особистісне становлення та розвиток [41, с. 18–19].  

Частина дослідників розглядають перфекціонізм як позитивне явище, 

яке лежить в основі самореалізації та самоствердження особистості, 

пов’язане з обдарованістю і досягненнями (Ф. Діксон, Л. Лі) [152]. Інші 

психологи протиставляють перфекціонізм оптималізму, вказуючи, що 

прагнення лише до досконалого виконання завдань знижує продуктивність 

діяльності, призводить до розчарувань у зв'язку з надмірним самоконтролем 

та завищеним рівнем домагань (Т. Бен-Шахар) [8]. 

Різняться погляди на визначення сутності перфекціонізму і в різних 

психологічних напрямах. В психоаналітичних підходах перфекціонізм 

розглядають в рамках нарцисичної особистісної організації, в традиціях 

уявлень К. Хорні про грандіозне «Я» як спосіб приховати слабке і безпомічне 

«Я» [132; 133]. Ще один представник психоаналізу Б. Сороцкін вважає, що в 

основі потреби в досконалості знаходиться глибоке переживання сорому. 

Автор виокремлює невротичний і нарцисичний форми перфекціонізму як 

такі, що пов’язані зі зниженням самооцінки. Загалом, в рамках 

психоаналітичного підходу перфекціонізм визначається як [29, с. 23–27]:  

- особливий життєвий стиль нарцисичної особистості, що включає в 

себе викривлену мотиваційну спрямованість та особливості когнітивного 
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стилю: надузагальнення, імперативність, оціночність, ігнорування обмежень, 

когнітивну недиференційованість та знижену здатність до аналізу; 

- «інтегральна стильова характеристика психічної діяльності 

особистості», яка проявляється в системних порушеннях пізнавальної, 

емоційно-регуляторної та комунікативної діяльності і межово-нарцисичної 

особистісної організації.  

Таким чином в межах психоаналітичного підходу перфекціонізм 

визначають як властивість нарцисичної особистісної організації, спрямованої 

на досягнення Его-ідеалу, що передбачає глибоке переживання 

незадоволення собою. Однак таке трактування достатньо однобічне, оскільки 

розкриває лише негативну сторону перфекціонізму.  

Серед когнітивних підходів до вивчення перфекціонізму найбільш 

популярними являються моделі Р. Фроста, П. Хьюітта та Г. Флетта,                 

Р. Слейні, Р. Хілла, К. Седікілеса та М. Люк, Н. Г. Гаранян [84; 146; 156; 160].   

В моделі Р. Фроста до складу перфекціонізму входять шість 

компонентів: особисті стандарти, організованість, невпевненість у діях, 

тривога з приводу помилок, батьківські очікування та батьківська критика 

[160, с. 451–455]. Дослідник вважає, що вказані параметри відображають 

якісні характеристики перфекціонізму і визначають його позитивну чи 

негативну спрямованість в рамках структури особистості. Однак, у моделі       

Р. Фроста риси перфекціонізму змішані з його етіологічними передумовами, 

зокрема батьківські компоненти, які обумовлюють появу цього 

особистісного феномену, що вказує на недостатню диференційованість 

моделі.  

Канадські дослідники П. Хьюітт та Г. Флетт запропонували тривимірну 

модель перфекціонізму: Я-орієнтований, об'єктно-спрямований та соціально 

приписаний перфекціонізм. Цей феномен трактується дослідниками через 

призму когнітивних схем та переконань, які визначають емоційний стан і 

поведінку перфекціоністів. Автори одними з перших запропонували 

розглядати перфекціонізм у міжособистісному контексті як експресивний 
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стиль і розробили модель перфекціоністської самопрезентації (тобто, 

тенденцію приховувати риси, які здаються їх носію недоліками). 

Перфекціоністська самопрезентація включає три аспекти [156, с. 1305–1308]: 

перфекціоністське самопред'явлення (демонстрація власної досконалості); 

прихована недосконалість (уникнення поведінкової демонстрації 

недосконалості); невизнана недосконалість (уникнення вербального визнання 

власної недосконалості). П. Хьюітт та Г. Флетт вказують, що 

перфекціоністська самопрезентація є нарцисичною тенденцією, і входить до 

негативного полюсу даного конструкту. Погляди авторів перекликаються з 

психоаналітичним трактуванням перфекціонізму, як нарцисичної 

особистісної організації.  

Ще одним представником когнітивного підходу є Р. Слейні, який 

створив модель перфекціонізму з метою розділення його адаптивної і 

дезадаптивної форм. У первинній концепції колектив авторів на чолі з             

Р. Слейні виділив п’ять компонентів перфекціонізму [144, с. 49–54], які 

дозволяють визначити його позитивну чи негативну сппрямованість:  

1) високі особистісні стандарти; 

2) прагнення до порядку; 

3) труднощі в міжособистісних стосунках; 

4) тривога при виконанні завдань; 

5)  прокрастинація (нездатність приступити до справи).   

Пізніше дослідники переглянули свою класифікацію і виключили із 

моделі тривогу, проблеми у стосунках та прокрастинацію, оскільки вказані 

риси можуть бути як причиною, так і наслідком перфекціонізму.  

Когнітивна модель Р. Хілла включає такі індикатори перфекціонізму: 

прагнення до досконалості (до безумовних результатів і високих стандартів), 

стурбованість помилками (дистрес при здійсненні помилки), високі 

стандарти до інших, потребу в схваленні (пошук визнання оточуючих і 

чутливість до критики), організованість, батьківський тиск (відчуття потреби 

робити все бездоганно, щоб заслужити батьківське схвалення), румінація 
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(нав’язлива стурбованість з приводу минулих чи майбутніх помилок, 

неідеального результату) і планування (схильність ретельно планувати і 

обдумувати на противагу імпульсивним діям) [30, с. 94–95]. Модель 

передбачає два фактори вищого порядку: адаптивний (добросовісний 

перфекціонізм) і дезадаптивний (самооцінюючий) перфекціонізм. До 

першого ввійшли організованість, прагнення до досконалості, планування та 

високі стандарти до інших; до другого – стурбованість помилками, румінація 

і батьківський тиск [30, с. 97]. Така модель також дозволяє визначити якісні 

відмінності позитивного та негативного полюсів перфекціонізму, кожен з 

яких містить певні параметри.  

Модель К. Седікідеса та М. Люк заснована на диференціації двох 

самооціночних мотивів, які лежать в основі виникнення і розвитку 

перфекціонізму. Мотив підвищення самоцінності стимулює думки та 

поведінку, які слугують підтриманню, захисту і збільшенню позитивного 

характеру Я-концепції. Мотив самоперевірки запускає думки і поведінку, 

спрямовані на  підтримку, захист та підвищення точності Я-концепції. Від 

ефективного і комплементарного функціонування даних мотивів залежать 

цінність і життєздатність Я-системи [86, с. 216].  Вітчизняна дослідниця        

Т. Завада вказує на мотиви соціального престижу і статусу як найбільш 

вагомі для перфекціоністів, які стимулюють реалізацію у професійній 

діяльності [51].  

В підході Н. Г. Гаранян з опорою на західні когнітивні і біхевіоральні 

моделі виділено такі компоненти перфекціонізму: «завищені домагання і 

вимоги до себе», «селекція інформації про власні невдачі і помилки», 

«поляризоване мислення за принципом «все або нічого» і «контроль над 

почуттями», «сприймання інших людей як делегуючих високі очікування» і 

«постійне порівнювання себе з іншими з орієнтацією на полюс 

найуспішніших» [35, с. 55–57]. Модель спочатку була розроблена в 

клінічному контексті і в цілому була орієнтована на перфекціонізм як 

клінічний феномен. Пізніше автор спробувала виділити адаптивну і 
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дезадаптивну форми перфекціонізму, і запропонувала конструкт здорового 

перфеціонізму, що володіє протилежними по відношенню до клінічного 

перфекціонізму характеристиками: реалістично високими стандартами, 

зрілими адаптивними когнітивними схемами, точними уявленнями про 

очікування оточуючих, адекватною оцінкою людських можливостей, 

«здатністю до децентрації» і відсутністю постійного порівняння себе з 

іншими, відношенням до помилок як до норми [33, с. 18–21; 34, с. 32–40].  

Т. Ю. Юдеева [141, с. 56–57] розглядає перфекціонізм як 

дисфункціональну особистісну рису, яка має складну психологічну 

структуру. Остання передбачає наявність наступних когнітивних викривлень: 

сприйняття інших людей як делегуючих високі очікування, постійне 

порівняння себе з оточуючими, дихотомічна оцінка результатів діяльності  та 

її планування за принципом «все або нічого». 

Біхевіоральні моделі перфекціонізму, на відміну від когнітивних, 

зосереджених на структурі перфекціонізму, намагаються дати уявлення про 

«роботу механізмів» перфекціонізму та його вплив на поведінку людини. 

Так, наприклад, модель позитивного і негативного перфекціонізму була 

розроблена відповідно до вивчення розладів харчування і психології 

спортсменів та заснована на біхевіоральних принципах позитивного і 

негативного підкріплення. В межах вказаної моделі перфекціонізм 

розглядається в термінах очікуваних наслідків і поділяється на два види – 

особистісний і соціальний. Згодом складові моделі були розділені на 

позитивний і негативний перфекціонізм. Позитивний – виникає в результаті 

зв’язку позитивного підкріплення з передуючою перфекціоністською 

поведінкою. У свою чергу, негативний перфекціонізм пов'язаний з 

негативними підкріпленнями [84, с. 122–124; 151, с. 112–139].  

На попередній моделі ґрунтується модель подвійного процесу. Вона  

дозволяє розрізняти прагнення до успіху, майстерності, схвалення і 

задоволення, з одного боку, і уникнення невдачі, посередності, несхвалення і 

незадоволеності, з іншого. Автори моделі прийшли до висновку, що 
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негативний перфекціонізм є «функцією» уникнення негативних наслідків 

(неуспіху, набору ваги, несхвалення оточуючих тощо), а позитивний – 

«функцією» досягнення позитивних наслідків (досягнення цілей, схвалення з 

боку оточуючих) [157, с. 251–254].  

В клінічній моделі перфекціонізм розглядається як дисфункціональний 

і одномірний феномен. Клінічний перфекціонізм визначається як 

надзалежність самооцінки (самоцінності) від обов’язкового досягнення 

встановлених для самого себе стандартів, що вимагають великих затрат хоча 

б в одній значущій області, не дивлячись на негативні наслідки. 

Підтримуючими факторами клінічного перфекціонізму є дихотомічне 

мислення, селективна увага до невдачі, тенденція до знецінювання успіху, 

надмірний самоконтроль і критична оцінка власної діяльності. Головний із 

них – дихотомічне мислення, яке приводить до того, що перфекціоністи 

розглядають свою цінність в термінах досягнення – недосягнення стандартів. 

В ситуації неуспіху перфекціоністи починають здійснювати посилений 

моніторинг власних помилок, фокусуються на минулих і можливих 

майбутніх невдачах. Коли ж їм вдається відповідати певним стандартам, то 

вони оцінюються як недостатньо високі і тоді встановлюються ще вищі 

еталони [43, с. 13–16]. 

Загалом існує велика кількість підходів до визначення сутності 

перфекціонізму та його основних проявів. Такі підходи відрізняються за 

домінуванням однієї з позицій: перфекціонізм є виключно негативною 

характеристикою, чи може мати й адаптивну форму. Ще одним аспектом 

диференціації підходів до визначення перфекціонізму є питання про те, які 

саме його характеристики можна вважати ключовими. Різні автори 

пропонують різноманітний набір таких характеристик, проте всі вони 

сходяться на такій однозначній рисі, як високі особистісні стандарти, що 

можуть проявлятись у різних життєвих ситуаціях. Тому постає питання про 

необхідність розгляду структури перфекціонізму, його параметрів та 

структурних компонентів, які запропоновані у тому чи іншому підході.  
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Виокремлення якісно відмінних структурних компонентів 

перфекціонізму визначає його якісні особливості: так, акцент на 

деструктивних складових обумовлює появу моделей, які розглядають 

перфекціонізм як негативне явище, тоді як підкреслення позитивних сторін 

перфекціонізму приводить до його розгляду як конструктивної риси 

характеру.  

Аналізуючи структуру перфекціонізму як прагнення до досконалого та 

безпомилкогового виконання поставлених задач, канадські дослідники          

П. Хьюітт та Г. Флетт виокремили чотири складові (види) [40, с. 74–79]:  

- Я-орієнтований перфекціонізм (інтраперфекціонізм), що включає 

виснажливо високі стандарти щодо себе, постійні самооцінювання і 

цензурування власної поведінки, а також мотив прагнення до досконалості, 

який варіює за інтенсивністю у різних людей. Загалом, це тенденція 

встановлювати для себе більші, ніж в інших домагання у діяльності на тлі 

нездатності приймати і прощати собі недосконалість чи помилки.  

- Перфекціонізм, спрямований на інших людей (екстраперфекціонізм): 

переконання і мотивація стосовно інших людей, які передбачають 

нереалістичні, завищені стандарти для значущого оточення, очікування 

людської досконалості і постійна оцінка інших. Екстраперфекціонізм 

породжує системні звинувачення на адресу інших людей, дефіцит довіри і 

почуття ворожості стосовно них.  

- Перфекціонізм, що має соціальну проекцію (соціоперфекціонізм):  

відображає потребу відповідати стандартам і очікуванням значущих людей, 

переконання в тому, що інші люди схильні дуже строго оцінювати і тиснути 

на людину з метою примушення її бути ідеальною. Поряд з цим, 

перфекціоніст переконаний у своїй неспроможності догодити іншим.  

- Перфекціонізм, спрямований на світ в цілому (метаперфекціонізм) 

виявляється як переконаність у точності, акуратності та правильності 

життєвого укладу, при цьому всі людські та світові проблеми повинні 

адекватно і своєчасно вирішуватись [40, с. 73–81].  
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Р. Фрост та його колеги в рамках когнітивного підходу включили до 

структури перфекціонізму такі параметри, як [145, с. 159–161]: 

- особисті стандарти: схильність висувати надмірно високі стандарти у 

поєднанні з надмірною переоцінкою важливості відповідати цим стандартам, 

що породжує коливання самооцінки і хронічну незадоволеність діяльністю; 

- стурбованість помилками: негативна реакція на помилки, схильність 

прирівнювати помилки до невдач; 

- сумніви у власних діях: перманентні сумніви відносно якості 

виконання певної діяльності; 

- батьківські очікування: сприймання батьків як делегуючих дуже 

високі очікування; 

- батьківська критика: сприймання батьків як надмірно критикуючих; 

- організованість: відображення важливості ідеального порядку та 

організованості.  

Для діагностики вказаних вище параметрів той же колектив авторів на 

чолі з Р. Фростом розробив «Багатовимірну шкалу перфекціонізму», яка 

дозволяє отримати показники за шістьма шкалами, що відповідають 

розробленій моделі перфекціонізму: «Особисті стандарти»; «Стурбованість 

помилками»; «Сумніви у власних діях»; «Батьківські очікування»; 

«Батьківська критика»; «Організованість». Цей опитувальник був 

адаптований О. Лозою на українській вибірці. В результаті автор виявив не 

шестифакторну, а чотирьохфакторну структуру перфекціонізму. При цьому 

такі фактори, як «батьківська критика» та «батьківські очікування», а також 

«стурбованість помилками» і «сумніви у власних діях» були об’єднані у два 

фактори, що пояснювали більшу долю дисперсії даних [84, с. 122–124] 

Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова та Т. Ю. Юдєєва на основі 

досліджень «клінічного перфекціонізму» та його наслідків для особистості 

(рис. 1.1) запропонували наступну структуру перфекціонізму як складного 

психологічного утворення (основні параметри) [36, с. 20–28]: 
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1. Завищена, порівняно з індивідуальними можливостями, складність 

цілей: надмірні вимоги до себе в плані кількості роботи та якості її 

виконання, бездоганної поведінки, володіння собою в тій чи іншій ситуації, 

наявності різноманітних умінь і якостей.  

2. Поляризована, «чорно-біла» оцінка результату власної діяльності – 

недиференційовані судження про результати своєї роботи.  

3. Зосередженість перфекціоніста на невдачах і помилках за 

ігнорування реальних успіхів і досягнень. Значення невдачі перебільшується, 

при цьому успіх знецінюється або приписується зовнішнім, незалежним від 

нього обставинам. 

4. Перманентне порівняння себе з іншими людьми за умови орієнтації 

на полюс «найуспішніших і досконалих». У такому режимі постійного 

порівняння себе з іншими людьми перфекціоністи переживають власну 

неповноцінність. 

5. Почування власної невідповідності позитивним уявленням інших 

людей про себе, постійне передчуття публічного викриття своїх недоліків та 

слабких сторін. Ситуації успіху викликають тривогу, хвилювання, 

необхідність постійно підтверджувати високі результати для уникнення 

розчарування оточуючих людей. 

6. Оцінка багатьох нейтральних ситуацій з позицій рівня своїх 

досягнень. Відчуття незадоволення собою у зовсім несподіваних, 

нейтральних для самооцінки ситуаціях (книги, фільми, твори мистецтва 

можуть нагадувати перфекціоністам про власну недосконалість). 

7. Надмірні вимоги та завищені очікування до інших.  

Такі структурні компоненти перфекціонізму визначають появу 

патологічних проявів у особистості, відображаються на продуктивності її 

діяльності, емоційній сфері та сфері міжособистісних контактів. 

Протилежний полюс вказаних характеристик відображає позитивний аспект 

перфекціонізму, який лежить в основі успішної самореалізації людини в 

оточуючому світі.  
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Т. Ю. Юдєєва визначила [141, с. 89–91], що показники перфекціонізму 

можуть впливати на показники емоційного неблагополуччя – депресію і 

тривогу, вимірюваними різними шкалами самозвіту. Ці дані дозволяють 

розглядати перфекціонізм як особистісну рису, що обумовлює схильність до 

депресивного і тривожного реагування. Спектр емоційно негативних 

переживань у осіб із вираженим перфекціонізмом дуже різноманітний та 

може включати інтенсивні переживання невдоволення собою і досягнутим, 

страх негативної оцінки з боку оточуючих і публічної ганьби, страх невдачі й 

тривогу перед початком діяльності, сором, гнів і образу на оточуючих.  

 

Рис. 1.1.  Наслідки перфекціонізму для різних сфер особистості (за 

підходом Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорової та Т. Ю. Юдєєвої) 

 

О. І. Кононенко презентує соціально-психологічні предиктори, які 

впливають на формування перфекціонізму особистості та його компонентів. 

До таких предикторів або чинників автор відносить [74, с. 34–37]: 

Наслідки перфекціонізму 

Для емоційної сфери: 
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постійні 

порівняння себе з 
іншими 

дефіцит близьких і 
довірливих взаємин 
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- тривожність у поєднанні з прагненням до самоактуалізації 

(безперервна реалізація людиною своїх можливостей); 

- почуття власної гідності (високий рівень моральної свідомості, 

особистісна ідентичність сприяє постановці перед собою високих цілей); 

- життєві прагнення людини і самодетермінація (здатність ставити 

перед собою цілі та досягати їх незалежно від впливу зовнішніх обставин); 

- стійке прагнення особистості до самовдосконалення (яке виступає 

природною потребою і задає вектор саморозвитку); 

- ідеали, прийняті особистістю (вибір ідеалу, зразку для наслідування, 

який визначає досягальну активність людини);  

- мотивація досягнень (передбачає особистісну готовність до 

докладання максимальних нервово-психічних і вольових зусиль задля 

здобуття якнайкращих результатів у значущій сфері діяльності); 

-  завищений рівень домагань (передбачає особистісну готовність до 

докладання максимальних нервово-психічних і вольових зусиль задля 

здобуття якнайкращих результатів у значущій сфері діяльності); 

- надситуативна (неадаптивна) активність особистості (здатність 

людини підніматися над рівнем вимог ситуації, ставити цілі, надмірні з точки 

зору основного завдання, долаючи зовнішні і внутрішні перешкоди в 

діяльності).  

Дослідниця виокремлює два рівні перфекціонізму – глобальний і 

парціальний – які поділяє на кілька видів. До глобального відносяться 

автентичний (конгруентність у переживаннях та почуттях, задоволеність 

результатами діяльності, усвідомлення власних ресурсів); компенсаторний 

(прагнення до досконалості як компенсація неповноцінності) та невротичний 

(завищені очікування до себе і страх невдачі). А до парціального – 

інтерперсональний (завищені вимоги до оточуючих), адиктивний (потреба 

відповідати очікуванням інших) та екстраперфекціонізм (очікування 

досконалості від світу). Даний підхід дозволяє розглядати перфекціонізм як 

єдність процесів диференціації та інтеграції.  
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У нашому дослідженні ми ґрунтуємось на моделі П. Хьюітта та            

Г. Флетта, оскільки автори розглядають перфекціонізм як масштабне та 

багатовимірне явище, яке характеризує не лише внутрішньоособистісні 

детермінанти поведінки людини, а й охоплює сферу її взаємодії з соціальним 

оточенням та світом в цілому. Виходячи з теоретичного узагальнення, 

визначимо перфекціонізм як особистісний феномен, який полягає у прагненні 

до досконалості, передбачає висунення високих стандартів до себе та інших 

людей, прагнення відповідати очікуванням соціального оточення з метою 

отримання схвалення та визнання, обумовлює когнітивні, емоційні, 

мотиваційні та поведінкові особливості і може мати різні форми прояву – від 

конструктивної / позитивної до деструктивної / патологічної  

Таким чином, якісні характеристики структурних компонентів 

перфекціонізму визначають, який вплив він здійснює на когнітивну, 

соматичну, емоційну і поведінкову сферу людини. Більшість досліджень 

компонентів та параметрів перфекціонізму стосуються його негативного 

полюсу, який деструктивно впливає на функціонування особистості. Отже, 

теоретичний аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень дозволив 

концептуалізувати поняття «деструктивний перфекціонізм» із врахуванням 

особливостей його впливу на різні сфери життєдіяльності особистості.  

 

1.2. Концептуалізація поняття деструктивного перфекціонізму  

 

Як вже зазначалося, перфекціонізм у своїх конструктивних формах 

може обумовлювати високу продуктивність діяльності і творчі досягнення, 

сприяти новим досягненням в особистісному розвитку. Деструктивна форма 

перфекціонізму здатна породжувати тотальну незадоволеність власною 

діяльністю та її результатами, що здатне призводити до інтенсивної 

фрустрації чи відчуття повного безсилля [62, с. 42–43]. Перфекціоністи часто 

приписують відчуття власної значущості у професійній діяльності, багато 

часу витричають на непотрібні деталі, що уповільнює темп роботи і знижує її 
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продуктивність. Вони прагнуть створити власний позитивний імідж, 

звераючи увагу на другорядні моменти, і часто не здатні виконувати 

конкретні дії у зв’язку зі страхом здійснити помилку (К. Новгородова,           

Г. Чепурна, І. Матієшин) [95; 104; 135]. 

А. Пахт писав про те, що перфекціонізм є широко розповсюдженою 

проблемою, яка пов’язана з великою кількістю психічних розладів та 

соматичних захворювань, має не лише клініко-психологічне, а й 

соціологічне, соціально-психологічне і культурне значення [62, с. 42].                   

Б. Сороцкін вказує, що в основі потреби в досконалості часто лежать глибокі 

переживання сорому [173, с. 568]. Вже йшлося про те, що автор виділяє 

невротичний і нарцисичний рівні перфекціонізму, які певним чином 

пов’язані зі зниженням самооцінки. Невротичний перфекціонізм – це реакція 

на вимоги домінуючого Над-Я, його функція – захист від почуття провини і 

набуття любові диференційованих об’єктів. Невідповідність вимогам Над-Я 

приводить до зниження самооцінки. Нарцисичний перфекціонізм – це спроба 

відповідати грандіозному образу Я, щоб уникнути сорому і втрати 

захоплення від погано диференційованих Я-об’єктів. Його функція – 

підтримання чи відновлення нестійких репрезентацій Я і об’єкта. Порушення  

самооцінки за словами автора є причиною перфекціонізму, а не його 

наслідком. Невротики прагнуть бути досконалими, а нарциси – здаватися 

такими [145, с. 162–163]. Таким чином, автор акцентує увагу на 

деструктивних ознаках як невротичного, так і нарцисичного перфекціонізму. 

Невротичний перфекціонізм, як наслідок заниженої самооцінки і надмірних 

вимог до себе, призводить до постійного переживання незадоволеності 

собою, а отже, негативно відображається на психологічному благополуччі 

особистості. Особистості з нарцисичним перфекціонізмом постійно охоплені 

ідеєю здаватися кращими і на такі надмірні спроби самопрезентації перед 

оточуючими витрачають усі свої внутрішні ресурси. Це може призводити до 

таких деструктивних наслідків, як астенізація і нездатність до реалізації 

власних бажань і прагнень.  
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За словами К. Хорні перфекціонізм є невід'ємною частиною 

«ідеалізованого образу» [133, с. 57]. Невротик складає уявлення про себе як 

про власний ідеал і починає суворо критикувати себе у ситуаціях, коли його 

вчинки чи дії не відповідають ідеальному образу. У невротиків з 

деструктивним перфекціонізмом відмічається підвищена чутливість до 

зовнішньої критики, яка демонструє невідповідність вигаданому ідеальному 

образу себе. 

Розкриваючи сутність перфекціонізму, канадські психологи П. Хьюітт 

та Г. Флетт [40, с. 76–78] виділяють два рівня даного феномену: здоровий і 

невротичний. На думку дослідників, здоровий перфекціонізм породжується 

конструктивним прагненням особистості до самовдосконалення і виявляється 

через потребу у саморозвитку та покращенні результатів діяльності, а також 

через отримання людиною задоволення від якісно виконаної роботи. При 

цьому особистість спроможна визнавати факт існування меж власної 

продуктивності та виробляти ієрархію першочергових та другорядних 

цінностей, що мотивують її діяльність [156, с. 1309–1315].  

Невротичний перфекціонізм має деструктивні наслідки і  

характеризується надмірним, недосяжним прагненням до досконалості. 

Підґрунтям для невротичного перфекціонізму постають глибоко вкорінені 

почуття неповноцінності і вразливості, які занурюють людину в ауторуйнівні 

зусилля, і будь-яка справа чи навіть завдання перетворюються для неї в 

черговий загрозливий виклик. Невротичний перфекціонізм може утворювати 

«замкнене коло» негативного емоційного супроводу – провокуватись і 

викликати депресії, тривожність, спустошеність, низьку самоповагу [21, с. 

24]. Таким чином, за наслідками для особистості невротичний перфекціонізм, 

виділений П. Хьюіттом та Г. Флеттом, є деструктивним, оскільки він 

пов'язаний з високим рівнем дезадаптації та емоційними порушенням, які 

призводять до аутодеструкцій.  

А. Б. Холмогорова та Н. Г. Гаранян розробили опитувальник для 

визначення патологічного перфекціонізму у відповідності з описаними 
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раніше критеріями даного феномену. За допомогою вказаної методики 

автори діагностують шість параметрів перфекціонізму [60, с. 191–193]: 

1) сприймання оточуючих як таких, що делегують високі очікування 

(при постійному порівнянні себе з іншими); 

2) завищені рівень домагань і вимоги до себе; 

3) високі стандарти діяльності при орієнтації на полюс 

«найуспішніших»; 

4) вибірковість інформації про власні невдачі і помилки; 

5) поляризоване мислення «все або нічого»; 

6) надмірні вимоги до інших і надмірні очікування до них. 

 Описані авторами критерії вказують на деструктивний вплив 

перфекціонізму на різні сфери особистості – інтерперсональну (соціальна 

дезадаптація, труднощі у взаємодії з оточуючими у зв’язку з надмірними 

вимогами до інших людей, сприймання їх як делегуючих високі очікування);  

інтраперсональну (нездатність до різнобічної оцінки оточуючого світу і 

власних досягнень в ньому, невиправдана самокритика і нездатність до 

адекватної оцінки своїх можливостей). Тому деструктивні наслідки 

патологічного перфекціонізму призводять до значних труднощів у взаємодії 

як із зовнішнім, так і зі своїм внутрішнім світом.  

Як зазначає Е. П. Ільїн, особистості з патологічним перфекціонізмом 

встановлюють для себе цілі і стандарти, які апріорі не можуть виконати. І 

тому в ході реалізації певної діяльності вони зосереджуються на власних 

недоліках, думках про помилки чи невдачі. Деструктивним наслідком цього є 

відчуття незадоволення від результату діяльності, навіть якщо все зроблено 

на високому рівні. Автор надає такі особистісні характеристики, властиві 

людям з деструктивним або патологічним перфекціонізмом [60, с. 144–146]: 

- розчарування від невдачі, що призводить до депресії, зниження 

самооцінки («я невдаха, я не вартий успіху»); 

- нездорова самокритика, почуття провини, які не дозволяють радіти 

досягненням, перфекціоніст постійно залишається незадоволеним собою; 
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- максималізм, принцип «все або нічого», що змушує відмовлятись від 

багатьох справ, страх невдачі змушує уникати ситуацій, де можуть 

проявитись недоліки; 

- надмірна скурупульозність, увага до деталей, які забирають багато 

часу; 

- робота, оточуючі люди, які не вписуються у вигадані стандарти, 

потрапляють в розряд «недостойних», що призводить до руйнування кар’єри 

та особистого життя.  

Перфекціоніст з невиправданим і надмірно вираженим прагненням до 

досконалості руйнує власне життя, встановлюючи для себе апріорі недосяжні 

цілі та караючи себе за невідповідність абстрактним ідеалам досконалості.  

Перфекціоністи прагнуть отримати одне-єдине, найбільш правильне, 

рішення і намагаються відразу досягти високого результату, не розглядаючи 

інших варіантів його отримання. Такі люди зазвичай мають низький рівень 

креативності, оскільки креативність передбачає пошук нестандартних 

варіантів вирішення задачі, які можуть бути помилковими чи недосконалими. 

За даними Г. Флетта, конкурентні відносини у перфекціоністів можуть 

призводити до соціальної ізоляції та дефіциту підтримки [159, с. 462].  

Е. П. Ільїн зазначає, що для перфекціоністів характерна ургентна 

залежність, як вид адикції, що полягає у суб’єктивному відчутті постійної 

нестачі часу і страху «не встигнути». Для осіб з ургентною залежністю 

притаманні наступні особистісні характеристики [60, с. 151–153]: 

- бажання контролювати час і усвідомлення неможливості підкорення 

собі ходу подій. Такі особистості постійно прагнуть структурувати і 

контролювати свій час, який розписаний по хвилинах і орієнтований на 

виконання професійних обов’язків; 

- прийняття абсолютно всіх вимог, що стосуються професійної 

діяльності: виконання робочих обов’язків у вихідні та святкові дні; 

- втрата здатності радіти життю в теперішньому, зацикленість на 

завданнях майбутнього та невдачах минулого; 
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- страх майбутнього, прагнення відкладати на майбутнє (особливо, 

якщо воно є невизначеним) реалізацію цілей та бажань. При цьому 

залишається переживання того, що час втрачається; 

- хронічна фрустрація базових потреб (у зв’язку з надмірною 

фіксованістю на професійних обовя'зках адикт позбавляє себе реалізації 

базових фізіологічних потреб, а також, спілкування з рідними і друзями 

тощо).  

У формуванні деструктивного перфекціонізму важливу роль відіграє 

невідповідність між Я-реальним та Я-ідеальним особистості. Значний розрив 

між вказаними складовими Я-концепції особистості може призводити до 

заниженої самооцінки, відчуття власної недоконалості і неповноцінності 

[129, с. 180–184]. Ідеальний образ себе у деструктивних перфекціоністів є 

дуже складним, продуманим, багатогранним, і, разом з тим, недосяжним, 

оскільки не враховує реальних можливостей особистості. При цьому 

нездатність досягти найбільш бажаного ідеалу призводить до безперервної 

румінації помилок і невдач, що ще більше створює розрив між реальними та 

бажаними (ідеальними) характеристиками людини.  

Е. А. Філатова та Е. П. Пчолкіна диференціюють пасивний і активний 

типи перфекціонізму. За дослідженнями авторів саме пасивний 

перфекціонізм має деструктивний вплив на емоційну (виражений емоційний 

дискомфорт), когнітивну (деструктивні установки) та поведінкову (уникаючі 

стратегії поведінки) сфери особистості [129, с. 180–184]. 

С. Ю. Тарасова досліджувала моделі адаптивного і дезадаптивного 

перфекціонізму на підлітковій вибірці. Автором було встановлено, що 

дезадаптивна форма перфекціонізму пов’язана з такими факторами, як 

ворожість (може проявлятись у делінквентних формах поведінки підлітків); 

емоційна нестабільність, тривожність, нездатність розпочати справу 

(прокрастинація) [127, с. 122–127]. Іншими словами, нездатність відповідати 

завищеним очікуванням та недосяжним ідеалам призводить до цілого 
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спектру емоційних та поведінкових проблем у підлітків, які проявляються на 

інтраперсональному та інтерперсональному рівнях.  

Перфекціоністські установки можуть мати як позитивні, так і негативні 

(деструктивні) впливи на успішність діяльності та загальний рівень 

емоційного благополуччя. Адаптивні перфекціоністські установки 

проявляються у вигляді високого рівня мотивації досягнення успіху, 

наявності високого рівня домагань, здатності ставити перед собою серйозні 

цілі і відповідати високим стандартам діяльності. Такі адаптивні 

перфекціоністські установки пов’язані з хорошою соціально-психологічною 

адаптованістю, переважанням пізнавальних мотивів. Деструктивні 

перфекціоністські установки негативно відображаються на соціально-

психологічній адаптації особистості, пов’язані з підвищеною мотивацією 

соціального визнання, нездатністю ставити перед собою реальні цілі, 

низькою самооцінкою та надмірною критичністю до себе [64, с. 115–127].  

А. А. Золотарьова займалась розробкою психодіагностичного 

інструментарію для диференціації типів перфекціонізму. Автор розробила 

«Диференційний тест перфекціонізму», спрямований на виявлення 

«нормального» і «патологічного» перфекціонізму. До основних 

психологічних індикаторів «нормального» полюсу перфекціонізму                

А. А. Золотарьова відносить активну життєву позицію, здатність ефективно 

справлятись з життєвими викликами, гнучкість і здатність до виправданого 

ризику, оптимізм, задоволеність життям, адекватну оцінку власних переваг і 

можливостей, особистісний ріст та відносно незалежну від соціальних оцінок 

внутрішню позицію. При цьому ознаками «патологічного» перфекціонізму є 

непродуктивні форми поведінки в складних обставинах, страх ризику та 

уникання невдач, самовідчудження, відчуття стагнації, низького рівня 

вітальної активності, надмірна залежність від думки оточуючих [54]. Таким 

чином, деструктивний вплив перфекціонізму на особистість часто 

проявляється у вигляді безжалісної самокритики і завищеної критики по 
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відношенню до оточуючих, підвищеної агресії, порушень саморегуляції й 

адаптації [142,  с. 193]. 

Деструктивний вплив перфекціонізму відзначений вітчизняною 

дослідницею О. Чалою, яка розглядає його як чинник деструктивної 

конфліктності юнацтва. На думку автора, бажання отримувати позитивні 

оцінки та визнання результатів власної діяльності від значущих осіб 

призводить до надмірної залежності від зовнішнього оцінювання, що впливає 

на відчуття впевненості в собі відповідно до рівня домагань [134]. 

О. Чала зазначаєє, що провокувати розвиток деструктивних проявів 

перфекціонізму можуть наступні чинники [134]:  

1) надмірна вимогливість та критичність значимих осіб, зловживання 

непрямою критикою;  

2) завищені очікування та стандарти щодо діяльності особистості;  

3) дефіцит чи відсутність схвалення та підтримки, які є необхідними 

компонентами підтвердження значущості досягнень перфекціоніста;  

4) перфекціонізм педагогів чи інших значущих осіб як зразок для  

засвоєння.  

Як відомо, особливості виховання у вигляді надмірної критичності, 

вимогливості та наявність завищених очікувань з боку оточення є 

передумовами виникнення деструктивного перфекціонізму. Надмірні 

очікування та критичність засвоюються дитиною у вигляді інтроектів, які 

проявляються при необхідності досягнень у різних сферах як прагнення 

отримувати лише найкращі результати при дефіциті ресурсів і нівелюванні 

ситуаційних факторів. 

Отже, деструктивна форма перфекціонізму в учнів та студентів може 

розгортатися за двома сценаріями. У першому випадку особистість прагне 

стати досконалою, щоб уникнути осуду інших і отримати схвалення в 

соціумі, однак відбувається це шляхом надмірних зусиль. Згодом 

деструктивний перфекціонізм набуває ознак патологічного прагнення бути 

досконалим у всіх видах діяльності (на даному етапі розвитку провідною 
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діяльністю є навчальна діяльність) за рахунок внутрішньої мотивації. В 

іншому випадку підліток чи юнак за інерцією прагне підтвердити свою 

цінність для значущих дорослих шляхом бездоганного виконання діяльності, 

уникати помилок і критики, не розраховуючи при цьому на визнання і 

схвалення [53]. 

Одним із симптомів перфекціонізму студентів, що корелює з 

деструктивною конфліктністю, є характер мотивації вирішення проблемної 

ситуації (наприклад, складання іспиту). В ході такої ситуації носій здорового 

перфекціонізму може переживати хвилювання і азарт, концентруючи увагу 

на власних можливостях і способах досягнення мети. Така особистість 

встановлює для себе високі стандарти, але при цьому орієнтована на успіх і 

отримує задоволення від досягнення важких цілей [53].  

А. Дудкіна та А. Бернане запропонували типологічний підхід до 

диференціації «негативної» і «позитивної» форм перфекціонізму. Психологи  

провели дослідження з метою виявлення кореляційного зв’язку між 

перфекціонізмом і такими якостями особистості, як нейротизм, екстраверсія, 

відкритість до нового досвіду, сумлінність та поступливість. Результати 

дослідження показали, що конструктивний (адаптивний) перфекціонізм 

позитивно корелює з сумлінністю, екстраверсією та відкритістю новому 

досвіду; і негативно корелює з нейротизмом і поступливістю. «Негативна» 

форма перфекціонізму позитивно корелює з нейротизмом і сумлінністю і 

негативно корелює з поступливістю. Показано, що адаптивні перфекціоністи 

демонструють високий рівень особистісних стандартів, на відміну від 

дезадаптивних перфекціоністів. У зв’язку з цим, адаптивні перфекціоністи 

описані як орієнтовані на досягнення цілей, мають високі особистісні 

стандарти, емоційно стабільні, екстравертовані і відкриті новим ідеям та 

знанням, у той же час, дезадаптивні перфекціоністи виявили високий рівень 

емоційної нестабільності, сумлінне ставленням до роботи та низький рівень 

поступливості [153]. 
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Для особистості з деструктивним перфекціонізмом головним стимулом 

стає страх перед невдачею, а бажання стати краще – нав’язливою ідеєю, 

оскільки вона завжди невдоволена собою. Доволі часто така особистість, 

прагнучи довести собі й іншим свої переваги, обирає еталон, який не 

відповідає її можливостям. Перфекціоніст з деструктивними рисами 

встановлює для себе недосяжні цілі та стандарти не через амбіції чи 

задоволення, а через страх невдачі і відчуження [134]. 

Ліза Лі у своїй роботі «Виміри перфекціонізму і життєвий стрес: 

прогнозування симптомів психопатології» розкриває сутність 

перфекціонізму як деструктивного феномену. Автор визначає перфекціонізм 

як особистісний стиль, що характеризується прагненням до досконалості, 

постановкою надмірно високих стандартів і тенденцією в напрямку 

самокритики [167, с. 1]. Ліза Лі вказує на значущий зв'язок рис 

перфекціонізму та збідненої психологічної адаптації у формах депресії, 

тривожних розладів, розладів харчування, ризику суїциду та труднощів в 

міжособистісних відносинах. Деструктивний перфекціонізм може 

виражатись у різних аспектах, що включає емоційні, когнітивні, поведінкові 

та міжособистісні проблеми у розрізі зв’язку даного особистісного феномену 

з психопатологічними симптомами. Наголошується, що розвиток та 

протікання психопатологічних симптомів зумовлені життєвими стресами, 

які, часто пов’язані з перфекціоністськими рисами [167 , с. 2–3].  

Як бачимо, дослідники використовують різні назви для позначення 

негативного полюсу перфекціонізму: невротичний (П. Хьюітт та Г. Флетт), 

клінічний (Т. Ю. Юдєєва), патологічний (Н. Г. Гаранян), дезадаптивний       

(С. Ю. Тарасова). Більш розповсюдженими у працях психологів є поняття 

невротичний і патологічний перфекціонізм, однак, на нашу думку, такі 

терміни є дещо обмеженими у позначенні «негативного» перфекціонізму. 

Патологічний та клінічний перфекціонізм пов’язані з розладами, які лежать 

поза межами психічної норми. Проте, дуже часто люди з перфекціонізмом не 

мають діагнозів щодо психічних відхилень, хоча і переживають значні 
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проблеми, обумовлені прагненням до досконалості. Поняття «невротичний» 

перфекціонізм також вказує лише на обмежене коло невротичних розладів, 

пов’язаних з перфекціонізмом. Як правило, у своїх негативних проявах 

перфекціонізм призводить до деструктивних наслідків, які можуть 

проявлятись у різних сферах життєдіяльності: міжособистісній, 

внутрішньоособистісній, сфері діяльності тощо. Тому, на наш погляд, 

доцільніше говорити про «деструктивний перфекціонізм» як ту форму 

прагнення до досконалості, що призводить до негативних наслідків для 

особистості на когнітивному, емоційному, мотиваційному, діяльнісному та 

інтерперсональному рівнях і може бути визначена як в межах відносної 

норми, так і в межах патології (рис. 1.2).  

 

Рис. 1.2. Представленість деструктивного та конструктивного форм 

перфекціонізму в межах норми і патології 

 

Виходячи з аналізу літератури, спостерігається тенденція до 

визначення «негативних» форм перфекціонізму як надмірно вираженого і 

невиправданого прагнення до досконалості, з нездатністю до гнучких змін та 

усвідомлення власних обмежень. Тому деструктивний перфекціонізм 

найбільш повно репрезентує сутність таких «негативних» форм.  

Деструктивний перфекціонізм знижує продуктивність діяльності, 

призводить до ускладнення соціальних контактів, знижує загальну якість 

життя,  та, зокрема, рівень емоційного благополуччя, оскільки передбачає 

наявність ірраціональних когнітивних схем та відповідної їм поведінки. 
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Закономірно, що протилежний до «деструктивного» перфекціонізму полюс – 

це «конструктивний» перфекціонізм, який сприяє успішній самореалізації 

особистості та її високим досягненням.  

Нами було розглянуто основні характеристики і параметри 

деструктивного перфекціонізму та його впливу на психологічний стан 

особистості. Оскільки вибірку нашого дослідження становлять підлітки, слід 

здійснити психологічний аналіз структурних компонентів та проявів 

перфекціонізму у підлітковому віці; особливостей впливу деструктивного 

перфекціонізму на особистість підлітка.  

 

 

1.3. Особливості перфекціонізму у дітей та підлітків 

 

Як зазначає Е. П. Ільїн, перфекціоністська орієнтація починає 

формуватись досить рано, як правило в молодшому шкільному віці, а іноді 

навіть раніше [60, с. 132]. Однак, на нашу думку, перфекціонізм є складним 

соціальним феноменом, який вимагає усвідомлення необхідності досягнень, 

виконання поставлених стандартів та відповідності очікуванням оточуючих, 

тому проявляється уже в більш пізньому – підлітковому віці. 

Перфекціоністські прояви у молодшому шкільному віці можна вважати 

протоформами перфекціонізму, які за певних умов виховання і навчання в 

школі можуть трансформуватись у відповідний особистісний феномен – 

перфекціонізм. 

Тому перфекціонізм як відносно стійка особистісна риса виникає в 

підлітковому віці у процесі засвоєння нових соціальних ролей, рефлексії 

власних досягнень у ході оцінок соціального оточення. Підлітковий вік у 

сучасній міжнародній традиції має дві стадії – молодший (11–14 років) і 

старший підлітковий (14–19 років) (Ф. Райс, Г. Крайг, В. Квин, А. Реан). 

Провідними видами діяльності у підлітковому віці є навчально-професійна та 

інтимно-особистісне спілкування, які визначають специфіку вікового 
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розвитку, особливості соціалізації, індивідуалізації та становлення власного 

Я [27].   

Як вказує А. Шамне, підлітковий період передбачає інтенсивний 

особистісний розвиток і соціальне дозрівання: осмислення підлітком себе і 

своєї приналежності до соціуму; міри вираженості прав і обов’язків; 

усвідомлення та диференціацію стосунків з оточуючими [137]. Становлення 

ідентичності підлітка, що полягає у ствердженні особистісної самостійності, 

індивідуальності, інтеграції потреб, мотивів і моделей реагування сприяє 

формуванню таких психологічних якостей, як перфекціонізм.  

Д. Хамачек зазначає, що невротичний перфекціонізм з'являється як 

наслідок дитячого досвіду взаємодії з батьками, які часто проявляють 

несхвалення, є непослідовними у пред’явленні схвалення та демонструють 

любов залежно від результатів діяльності дитини [161, с. 29]. В такому 

випадку дитина прагне стати досконалою не лише для того, щоб уникнути 

несхвалення оточуючих, а й для того, щоб прийняти саму себе завдяки 

надмірним зусиллям та грандіозним досягненням, оскільки вона постійно 

підкріплюється деструктивними переконаннями про те, що лише якісне 

виконання діяльності робить людину цінною.  

Батьки перфекціоніста дуже критичні, вимогливі і надають дитині 

недостатню підтримку у особистісному становленні. Від дитини вимагають 

виконувати все безпомилково, щоб задовольнити батьківські очікування і 

уникнути критики. М. В. Єрмолова констатує, що головним провокуючим 

фактором формування перфекціонізму стає авторитарний стиль виховання, 

який поєднує в собі високі вимоги, жорсткий дисциплінарний режим і 

недостатню емоційну підтримку [48, с. 71–74]. 

Е. П. Ільїн виокремлює чотири типи батьківської поведінки, які 

впливають на формування перфекціоністського мислення дитини [60, с. 138–

139]: 

1) батьки надмірно критичні і вимогливі; 
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2) батьківські очікування і стандарти надмірно високі, критика при 

цьому не пряма, а опосередкована; 

3) батьківське схвалення відсутнє чи непослідовне й умовне; 

4) батьки-перфекціоністи слугують моделями для научіння 

перфекціоністським установкам  і формам поведінки.  

Інформативним для розуміння структури деструктивного 

перфекціонізму у підлітків є дослідження Ц. Фатіх, що визначають причини 

та механізми виникнення перфекціонізму. Автор наводить приклад 

дослідження на вибірці зі студентів середньої школи та їх батьків. 

Дослідження стосується зв’язку перфекціоністських тенденцій у дітей та їх 

батьків. На основі результатів методики «Багатовимірна Шкала 

Перфекціонізму Фроста» Ц. Фатіх наводить дані про наявність кореляційних 

зв’язків між перфекціонізмом у дітей і батьків за різними субшкалами вище 

зазначеної методики [154, с. 4261]. Дослідник вказує на наявність 

статистично значущого зв’язку між перфекціонізмом батьків та 

перфекціонізмом учнів за наступними субшкалами: «Організація», «Сумніви 

в діях», «Батьківські очікування» і «Батьківська критика». До того ж, 

зазначається, що на розвиток перфекціонізму у дітей значною мірою 

впливають перфекціоністські тенденції як батька, так і матері. Проте, 

значущим є і вплив перфекціоністських тенденцій лише у матері на розвиток 

перфекціонізму у студентів середніх шкіл. Особливо щільний взаємозв’язок 

перфекціонізму спостерігається між дівчатами та їхніми матерями, який має 

найбільший рівень вираженості за позицією «Батьківська критика». При 

цьому зв'язок між перфекціонізмом хлопців-студентів та їхніх батьків 

розкривається у більшій мірі за шкалою «Батьківські очікування» [154,           

с. 4261–4262].  

Такі результати можна пояснити, виходячи з теорії навчання                 

А. Бандури. Він наголошував, що особистість дитини формується у 

соціальному середовищі і найбільш важливий досвід отримується нею при 

спостереженні  за поведінкою інших, особливо якщо це батьки чи інші 
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значимі дорослі. Таким чином, дитина намагається робити все бездоганно, 

імітуючи поведінку батьків, яку вона спостерігає. Модель зв’язку 

перфекціонізму студентів з перфекціонізмом їх батьків інтерпретується через 

ставлення батьків до дітей та наслідуванням батьків, які виступають 

прикладом для наслідування. Наявність досить суттєвого взаємозв’язку між 

перфекціонізмом батька і сина за шкалою «Батьківські очікування» можна 

пояснити тим, що від хлопців очікують більшого через їх гендерно-рольову 

позицію. Такі експектації стосуються досягнень у житті, пошуку хорошої 

роботи та фінансового забезпечення. Тісний зв'язок між перфекціонізмом 

матерів та дівчат за субшкалою «Батьківська критика» може трактуватись 

через існування тісних емоційних контактів матерів з дочками та прагнення 

дівчат не розчарувати матір.  

Аналогічне дослідження провели Дж. Стоібер та К. Отто, які теж 

вивчали взаємозв’язок між батьківським перфекціонізмом та проявами 

перфекціонізму у дітей. За даними дослідників, діти, які демонстрували 

високий рівень перфекціоністських прагнень (особистісні стандарти, Я-

орієнтований перфекціонізм) мали батьків, які також показували високий 

рівень перфекціоністських прагнень. І такий зв'язок посилювався, коли 

досліджувані батьки і діти з рисами перфекціонізму були однієї і тієї ж статі. 

В результаті, автори прийшли до висновку, що наслідування моделей 

поведінки батьків грає роль у розвитку позитивних проявів перфекціонізму 

[174, с. 310].  

Зарубіжні психологи (Р. Паркер, П. Хьюітт, Г. Флетт та інші) у своїх 

дослідженнях вказують на щільний кореляційний зв'язок між батьківськими 

установками та вираженістю перфекціонізму у дітей. Зокрема, дослідники 

зазначають, що, чим інтенсивніше виражений авторитарний стиль виховання 

в родині, тим вищим є перфекціонізм у дітей. У підлітків з соціально 

приписаним перфекціонізмом можуть спостерігатись такі прояви, як вивчена 

безпорадність та тенденція приписувати успіхи зовнішнім причинам [157; 

159; 175]. За словами К. Ф. Новгородової, тип дитячого перфекціонізму 
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(нормальний чи невротичний) буде виникати та розрізнятись залежно від 

вимогливості та суворості батьків у вихованні [104]. 

С. В. Волікова, досліджуючи Я-орієнтований та соціально приписаний 

перфекціонізм у дітей і підлітків вказує, що обидва зазначені види у дітей 

можуть мати деструктивні форми. Так, Я-орієнтований перфекціонізм 

передбачає наявність неадекватно завищених вимог дитини чи підлітка до 

себе. Підліток з вираженим Я-орієнтованим перфекціонізмом вважає, що він 

має виправдовувати свої найвищі стандарти, досягати бездоганності у 

всьому. Діти та підлітки з соціально приписаним перфекціонізмом вважають, 

що значущі дорослі (батьки, вчителі, родичі) очікують від них досконалості у 

всьому і вони мають виправдовувати такі очікування з метою отримання 

схвалення [30, с. 94– 99]. 

В дослідженні дитячого і підліткового перфекціонізму  П. Хьюітта та   

Г. Флетта було виявлено зв'язок між Я-орієнтованим перфекціонізмом та 

депресією і тривогою; зв'язок між соціально приписаним перфекціонізмом та 

тривожно-депресивною симптоматикою, високим рівнем стресу та проявами 

гніву тощо. Дослідження підліткового перфекціонізму продемонстрували 

зв'язок між соціально присаним перфекціонізмом та переживаннями сорому; 

між Я-орієнтованим перфекціонізмом та переживаннями провини та сорому 

[158, с. 1049–1061]. 

Виражений перфекціонізм у дітей і підлітків часто супроводжується 

самокритикою та закритістю у спілкуванні з соціальним оточенням. У своїх 

дослідженнях Л. В. Кім показано, що одним з найбільш суттєвих 

депресогенних факторів виховання в родині є «пресинг успіху», характерний 

для переконань батьків перфекціоністів. Негативні емоційні переживання та 

психологічні труднощі є більш характерними для дітей і підлітків з соціально 

приписаним перфекціонізмом [30, с. 95–97].  

У дітей і підлітків деструктивні прояви вираженого прагнення до 

досконалості пов’язані з феноменом «синдрому відмінника».  Перевірка 

перфекціоністських прагнень у конкретній ситуації оцінки їх досягнень 
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призводить до усвідомлення учнями власної недосконалості і викликає 

різного роду невротичні прояви. Для перфекціоністів з «синдромом 

відмінника» характерна виражена тривожність, рівень якої підвищується у 

ситуації оцінювання. Часто «синдром відмінника» ототожнюють з 

деструктивним перфекціонізмом, вказуючи на постановку невиправдано 

завищених цілей перед собою і надмірною зацикленістю на помилках [76,  с. 

112–113]. Однак «синдром відмінника» є однією зі складових частин 

перфекціонізму, який є багатомірним конструктом зі складною структурою, 

що містить в собі різні параметри. У дітей з даним синдромом прагнення до 

ідеалу перетворюється у самознущання: вони не здатні адекватно оцінювати 

власну діяльність, проявляють надмірну самокритику по відношенню до 

себе.  

«Синдром відмінника» формує у особистості здатність реалізовувати 

лише виконавчі функції, якісно виконувати роботу з метою отримати 

нагороду від вище поставленої особи. Це не дозволяє людині розвиватись 

творчо, продукувати ідеї і делегувати обов’язки іншим, вона орієнтується 

лише на задану роботу і не виходить за рамки у її виконанні [76, с. 113–115]. 

S. Khani, H. Abdi та D. Nokhbezare провели порівняльний аналіз осіб з 

адаптивним, дезадаптивним перфекціонізмом та нонперфекціоністів на 

основі дослідження їх академічної самоефективності. Психологи 

використовували методичний інструментарій, спрямований на визначення 

загальної задоволеності життям, академічної задоволеності та академічної 

мотивації і стратегії навчання. Результати однофакторного дисперсійного 

аналізу щодо відмінностей адаптивних, дезадаптивних перфекціоністів та 

нонперфекціоністів показали, що адаптивні і дезадаптивні перфекціоністи 

мають вищий рівень академічної самоефективності, ніж нонперфекціоністи. 

До того ж, адаптивні перфекціоністи мають вищі показники загальної, 

академічної і соціальної самоефективності, ніж  дезадаптивні. Значне 

зниження самоефективності характерне для дезадаптивних перфекціоністів з 

високими показниками за шкалою «занепокоєність помилками» і соціально-
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приписаним перфекціонізмом. Високі особистісні стандарти позитивно 

корелюють з успішною самоефективністю у студентів [166, с. 609–611].  

Вищі показники самоефективності у дезадаптивних перфекціоністів, 

порівняно з нонперфекціоністами, пояснюються тим, що перші ставлять 

перед собою високі особистісні стандарти (точніше, нереалістично завищені) 

і відповідно до цього спрямовують свою діяльність, тоді як 

нонперфекціоністи демонструють низький рівень домагань і відповідно 

низьку мотивацію до діяльності. 

В. Комерчеро та Д. Фортуно вивчали рівень тривоги у студентів з 

деструктивним та конструктивним перфекціонізмом. Як і очікувалось, більш 

високі показники тривоги демонстрували дезадаптивні перфекціоністи. При 

цьому, опосередковуючими чинниками кореляційного зв’язку між рівнем 

тривоги та дезадаптивним перфекціонізмом виступають низький рівень 

самоефективності в навчальній діяльності та низький рівень задоволеності 

власною успішністю. Надмірне занепокоєння з приводу успішності знижує 

продуктивність навчальної діяльності і призводить до підвищення рівня 

тривожності [150].  

Навчальна діяльність та її результативність щільно пов’язана з 

мотивацією досягнення підлітків. У дослідженнях Н. О. Мар’яніної, 

встановлено, що для підлітків, які навчаються в класі з високим рівнем 

успішності, характерний досить тісний зв’язок між результативністю у 

навчанні та мірою вираженості потреби у досягненні успіху (оскільки у 

даному випадку спостерігається прямо пропорційна залежність між 

величинами: з підвищенням успішності учнів здебільшого зростає і їх 

потреба у досягненні успіху). Також з’ясовано, що  для підлітків, які 

навчаються у класі з різними рівнями успішності, така кореляція майже 

відсутня, адже вищий рівень мотивації успіху мають учні не з високим, а із 

середнім рівнем успішності [92, с. 69–75]. Як бачимо, домінування у учнів 

того чи іншого мотиву (досягнення успіху або уникнення невдач) значною 
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мірою залежить від рівня успішності ровесників у класі, в якому навчається 

підліток. 

К. Ф. Новгородова, розглядаючи зв'язок перфекціонізму і 

обдарованості у дітей і підлітків, зазначає, що існують полярні точки зору на 

співвідношення вказаних феноменів. Перфекціонізм проявляється у дітей та 

підлітків як прагнення доводити свою діяльність до завершеного результату, 

що  опосередковує зв'язок з рівнем академічних успіхів у школі [104]. 

Зазвичай підлітки, орієнтовані на академічні досягнення, демонструють 

підвищену емоційну чутливість, яка підсилює їх перфекціонізм, особливо 

таку його складову, якя «батьківські очікування та критика». Високі 

навчальні досягнення та високий рівень перфекціонізму у учнів може бути 

результатом фантомних соціальних очікувань – завищених очікувань, які 

пред’являються до дітей батьками та вчителями. Такі очікування здійснюють 

великий тиск на підлітка [105, с. 107–108].  

Зарубіжними та вітчизняними дослідниками з’ясовано, що підлітки, які 

орієнтовані батьками не на розуміння навчального матеріалу, а на 

продуктивність навчальної діяльності (оцінки), частіше за все є 

деструктивними перфекціоністами. У них відмічається високий рівень 

стурбованості щодо помилок та сумнівів щодо дій, які вони здійснюють. 

Надмірні вимоги до підлітків призводять до підвищення рівня тривожності та 

постійного перебування у стані напруження [105; 166].  

Позитивний перфекціонізм у підлітків (який репрезентований через 

психологічні конструкти «організованість» та «високі особистісні 

стандарти») пов'язаний з рейтингами педагогів щодо  навчальних досягнень, 

лідерства, потенціалу та соціального функціонування учнів. Деструктивний 

перфекціонізм проявляється як страх не відповідати очікуванням значущих 

дорослих і здійснює дестабілізуючий (пригнічуючий) вплив на академічну 

діяльність підлітків, які сприймаються як обдаровані. У підлітків виникає 

стабільне патологічне переконання, що їх цінують та приймають лише за їхні 

успіхи [105, с. 106–109]. 
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Для перфекціоністів часто характерний «конфлікт досягнення» 

(описаний Х. Хекхаузеном), який полягає у виражених рівною мірою 

мотиваційних тенденціях на досягнення успіху та уникнення невдачі. Як 

зазначають О. С. Вітакер та К. А. Іграшова, при такому конфлікті виникає 

суб’єктивне почуття стражадання, що негативно відображається на 

емоційному благополуччі особистості. Емпіричні дослідження вказаних 

авторів продемонстрували, що наявність мотиваційного конфлікту (або 

«конфлікту досягнення») характерне не для усіх перфекціоністів. Він більш 

характерний для людей з соціально приписаним перфекціонізмом і має 

емоційний дестабілізуючий вплив на останніх [27; 77]. 

Перфекціонізм тісно пов'язаний з мотивацією досягнення у підлітків. В 

умовах шкільного навчання підлітки постійно перебувають у ситуації 

досягнення, яка передбачає оцінку їх успішності. Наявність деструктивного 

перфекціонізму в такій ситуації обумовлює появу емоційних проблем, які, у 

свою чергу, знижують продуктивність навчальної діяльності і негативно 

відображаються на рівні емоційного благополуччя підлітка-перфекціоніста.  

Таким чином, перфекціонізм у підлітків виникає як результат 

батьківського виховання, інтеріоризації соціальних ідеалів та прагнення 

відповідати експектаціям референтних груп чи оточуючих. Підлітки можуть 

мати соціально-приписаний (прагнення відповідати очікуванням оточуючих 

та встановленим зовні ідеалам) або Я-орієнтований перфекціонізм 

(встановлення перед собою високих стандартів та ідеалів). Прагнення до 

досконалості може мати різні форми: патологічну (яка проявляється на рівні 

психічних і, зокрема, емоційних порушень); деструктивний (знаходиться на 

межі норми і патології і може обумовлювати наявність емоційних проблем); 

адаптивний (прагнення відповідати високим ідеалам як спосіб 

самоствердження у соціумі); конструктивний (перфекціонізм як найбільш 

повна реалізація особистісного потенціалу підлітка, яка проявляється у 

високих досягненнях). 
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Існують численні підходи щодо визначення структурних компонентів 

перфекціонізму, однак можемо узагальнити ті з них, які зустрічаються у 

різних моделях і є характерними для підліткового віку: високі особисті 

стандарти, спрямованість на думку інших, завищена складність цілей, 

порівняння себе з іншими, поляризована оцінка досягнень. Вказані 

компоненти можуть проявлятись на глобальному та парціальному рівнях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Модель підліткового перфекціонізму  

 

Аналіз особливостей перфекціонізму у підлітків дає підстави  вважати, 

що він часто супроводжується труднощами в адаптації, навчальній 

діяльності, призводить до негативних емоційних переживань. Тому 

закономірно проаналізувати, яким чином перфекціонізм у підлітків 

пов'язаний з емоційними проблемами.  
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1.4. Зв'язок емоційних розладів та перфекціоністських тенденцій у 

підлітків 

 

Психологічні особливості підліткового віку є такими, що 

уможливлюють виникнення емоційних порушень та загалом емоційних 

проблем. Останні пов’язані зі зміною соціальної ситуації розвитку, 

інтеріоризацією нових соціальних ролей, становленням особистості, 

міжособистісними стосунками з однолітками та дорослими.  

В міжнародній класифікації хвороб десятого перегляду (МКБ-10) у 

рубриці F90-F98 представлені емоційні і поведінкові розлади, які зазвичай 

починаються в дитячому та підлітковому віці.  До таких розладів відносяться 

гіперкінетичні розлади (F90), розлади поведінки (F91), змішані розлади 

поведінки та емоцій (F92), емоційні розлади, початок яких специфічний для 

дитячого віку (F93), розлади соціального функціонування, початок яких 

характерний для дитячого і підліткового віку (F94), тіки (F95), інші емоційні 

та поведінкові розлади, які починаються в дитячому та підлітковому віці [96].  

Значне місце серед порушень психічного розвитку у підлітків займають 

розлади емоційного спектру. В дитячій психіатрії до них відносять емоційні 

розлади, початок яких є специфічним для дитячого віку та змішані розлади 

поведінки й емоцій. При їх діагностиці слід враховувати критерії 

диференціації з невротичними та поведінковими розладами [96].  

Досить високий відсоток в дитячо-підлітковій популяції (близько 2,5%) 

складають тривожні розлади. Одним з видів тривожних розладів у дітей є 

фобічний тривожний розлад дитячого віку (F93.1 згідно з критеріями МКБ-

10), що характеризується наявністю великої кількості виражених страхів і 

викликає патологічний ступінь тривоги  (за умови, що тривога не є частиною 

генералізованого тривожного розладу) [96]. Зазвичай страхи, що виникають у 

дітей, відносяться до тварин, темряви, смерті тощо; їх розповсюдження і 

вираженість варіює в залежності від віку. Для зниження симптоматики  
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вказаного розладу використовують поведінкову терапію, спрямовану на 

десенсибілізацію ситуацій, які викликають страх.  

Ще одним з проявів тривожних розладів у підлітків є соціальний 

тривожний розлад (F93.2). Для даного порушення характерне стійке, 

надмірне уникання контактів з незнайомими людьми та однолітками, що 

заважає соціальній взаємодії і триває більше шести місяців. Дитина при 

цьому прагне спілкуватись лише з членами родини чи особами, яких добре 

знає. Фундаментальних порушень спілкування та зниження інтелекту  не 

спостерігається, однак, сором’язливість значно ускладнює процес навчання 

[96]. До тривожних розладів у підлітків належить також розлад сиблінгового 

суперництва (F93.3), який характеризується появою емоційних розладів у 

дітей після народження молодшого сиблінга. Відмічається високий ступінь 

негативних почуттів, відкрита агресія, регрес з втратою раніше набутих 

навичок, немотивовані спалахи гніву і тривога [96].  

Серед емоційних розладів у підлітків часто зустрічаються депресивні 

стани. В Міжнародній класифікації десятого перегляду існує рубрика F92.0 

«Депресивний розлад поведінки». Він характеризується симптомами 

надмірного страждання, втратою інтересу та задоволення, 

самозвинуваченнями, відчуттям безнадійності, порушеннями сну та апетиту 

[96]. Загалом, основними ознаками депресії дітей та підлітків є астенізація, 

порушення ритму сну, втрата апетиту, плач, зниження інтересу до 

оточуючого світу, можливі прояви стереотипних рухів.  

Сензитивним для прояву депресії являється підлітковий вік. В 

пубертатному періоді депресивний стан супроводжується ідеями 

малоцінності, виникненням суїцидальних думок, руховою загальмованістю. 

У підлітків може спостерігатись типова картина депресії з високим ризиком 

здійснення суїциду. Для характеристики депресивних станів у підлітків 

використовують поняття «підліткові депресивні еквіваленти» [94, c. 117].  

Астеноапатичний еквівалент емоційних розладів у підлітків 

починається з труднощів у навчанні, і, згодом, виражається у швидкій 
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астенізації, зниженні продуктивності навчальної діяльності, втраті інтересу 

до оточуючого життя та спілкування. Нерідко у постпубертатному періоді 

проявляється тривожна депресія, яка носить «вітальний характер». Підліток 

не може пояснити, що саме його тривожить, виникають нав’язливі страхи. У 

зв’язку з цим спостерігаються порушення концентрації уваги, труднощі 

сприймання оточуючого світу [126, с. 103].  

У діагностичному і статистичному керівництві з психічних розладів 

(DSM-5) в розділі дитячої психіатрії представлений новий діагноз – «розлади 

тяжкої дисрегуляції настрою» [96]. Для діагностики розладів тяжкої 

дисрегуляції настрою з деструктивною поведінкою повинні виконуватись 

наступні критерії: тяжкі, неконтрольовані, періодичні, безпричинні афективні 

спалахи; частота спалахів не рідше трьох разів на тиждень; характерні 

спалахи не відповідають загальному розвитку дитини; період між такими 

спалахами характеризується дратівливістю і гнівливістю [93, с. 34–35].  

Л. А. Абрамян називає три групи причин, які лежать в основі 

емоційного неблагополуччя підлітків: конституціональні особливості 

дитини; особливості взаємовідносин із соціальним оточенням; причини 

психологічного порядку. До конституціональних особливостей відноситься 

тип нервової системи, біотонус та соматичні ознаки. Так, переважання у 

дитини процесів збудження над процесами гальмування призводить до 

розвитку у неї некерованих емоцій. Слабкий тип нервової системи може 

сприяти розвитку надмірної вразливості дитини [124, с. 142–145]. 

Особливості взаємовідносин дитини з оточуючими її людьми багато в 

чому визначають силу та зміст її емоційного прояву. Дитина дуже швидко 

засвоює систему відносин у тій сфері, в якій вона знаходиться. Психологічна 

та педагогічна література свідчить про шкідливість закріплення у дітей 

негативних емоційних станів, що впливають на їх поведінку. У випадках 

довготривалої, безперервної конфліктної ситуації або частому їх повторенні 

емоційні негативні збудження можуть перейти у форму застійного 

стаціонарного збудження і зберігатися навіть після закінчення конфліктної 



57 
 

ситуації (К. В. Судаков). Утворене внаслідок цього стійке емоційне 

неблагополуччя сприяє формуванню нестійкої самооцінки і проявляється у 

виникненні спочатку ситуативного, а потім індивідуального переживання. 

Такі підлітки  вразливо реагують на думку оточуючих про себе. Тривожність 

таких підлітків постійно проявляється в нерішучості у поведінці                          

(А. М. Прихожан) [124, с. 143–146]. 

Явища емоційного напруження супроводжуються афективними 

проявами. Причиною афективних реакцій можуть бути невідповідність 

оцінки дорослого самооцінці підлітка, сприйняття ситуації як важкої, 

конфліктної і одночасно невирішеної, труднощі в будь-якій діяльності, 

ситуації випадкової небезпеки. Афективні прояви різко змінюють стан 

внутрішніх органів, м’язової діяльності та перебігу психічних процесів. У 

дитини різко знижується здатність до осмислення оточуючого та контролю 

над своїми вчинками. У результаті повторення подібних обставин, що 

викликають негативні емоції, відбувається закріплення зв’язку між певною 

групою подразників і відповідних їм емоційних реакцій. Навіть вербальне 

згадування про обставини викликає афективні прояви [124, с. 145–146].  

Багато науковців (Ф. Браун, Н. Абрахам, Дж. Прайс) підкреслюють 

роль дитячих вражень у генезі депресивних розладів дорослих людей. Такі 

переживання, особливо ті, що викликані проблемами і розчаруванням у 

стосунках з батьками через багато років проявляються у депресивних 

реакціях людей вже зрілого віку. Серед причин формування зниженого 

настрою та негативного емоційного стану у підлітків, А. І. Модіна виділяла 

наступні [9, с. 3–7]: 

- руйнація звичного стереотипу поведінки (зміна життєвих обставин чи 

близького кола спілкування); 

- неправильна організація режиму дня дитини; 

- аномалії сімейного виховання; 

- відсутність необхідних умов для гри; 

- одностороння афективна прив’язаність; 
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6. Відсутність єдиного підходу до дитини. 

На неправильне виховання, як одну з провідних причин депресивних 

розладів серед дітей та підлітків, вказують багато інших зарубіжних та 

вітчизняних науковців (А. І. Захаров, В. Н. Мамцева, Г. Е. Сухарєва,              

В. М. Козідубова).  

Існує взаємозв’язок між типом переважаючого виховного впливу і 

характером особистісних відхилень підлітків. В. Н. Мясищев, Е. К. Яковлєва,                       

С. Г. Фрайнберг, сходяться на думці, що виховання в умовах жорстких, але 

непослідовних вимог та заборон призведе до невротичних та психастенічних 

розладів; виховання по типу надмірної уваги і задоволення усіх бажань 

дитини зумовлює розвиток істеричних рис характеру з егоцентризмом, 

високою емоційністю і відсутністю самоконтролю. Аномалії сімейного 

виховання, характерні для виховання підлітків-перфекціоністів, призводять 

до розвитку таких особистісних, психічних властивостей, котрі являються 

підґрунтям для розгортання депресивних станів. 

Більшість науковців підкреслюють роль особистісних властивостей 

підлітків, котрі перебувають у депресивному стані. Якщо одні виділяють 

астенічні характеристики особистості (Г. Є. Сухарьова, Г. Ф. Колотілін), то 

інші підкреслюють виражену стриманість, прагнення приховувати неприємні 

переживання, пригнічувати негативні емоції на фоні підвищеної емоційної 

чутливості (В. Н. Мамцева), тоді як треті вважають, що депресивні розлади 

розвиваються в осіб невпевнених у собі, нерішучих, залежних                        

(Л. А. Буланова). 

Депресивні розлади, зокрема невротична депресія у підлітків детально 

описана В. Н. Мамцевою. Автор відмічає, що в ряду випадків 

безпосередньою причиною депресивного неврозу являється психогенія, котра 

не має шокового і субшокового характеру. Причиною депресії є несприятливі 

умови виховання – ситуація недовіри, особливо до підлітків, приниження їх 

гідності, надмірно жорстке і критичне ставлення. У дітей шкільного віку 

депресивно-невротичні реакції можуть бути наслідком навчальної 
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неуспішності: болючі переживання з цього приводу, особливо коли вимоги, 

котрі висуваються перед дітьми з боку дорослих, не відповідають їх 

можливостям. Підліткам, які страждають депресивними розладами, поряд з 

такими рисами характеру як стриманість, прагнення приховати свої 

переживання, недопускати можливості прояву негативних емоцій, властива 

загострена емоційна чутливість, виражена прив’язаність до батьків та інших 

членів сім’ї. 

У підлітків в стані депресії часто з’являються думки про власну 

недосконалість, неповноцінність, непотрібність, які розгортаються на фоні 

підвищеного критичного ставлення до себе, невпевненості у своїх силах і 

можливостях, тривожності, низької самооцінки, іноді в поєднанні з високим 

рівнем домагань. Відмічається також своєрідне депресивне фантазування з  

емоційно насиченими уявленнями про власну смерть, особливо ритуал 

поховання та сцени трагічної скорботи близьких людей [6, с. 3–7]. 

Серед реактивних станів у підлітків В. Н. Пихтарєв виділив психогенні 

депресії невротичного рівня. Ці депресії, на думку автора, не є психотичними 

й супроводжуються такою ж симптоматикою як і виражені сомато-

вегетативні та невротичні розлади (тахікардія, пітливість, тремор, 

погіршення апетиту, розлади сну, головні болі, підвищення втомлюваності, 

схильність до тривожних очікувань тощо); разом з тим вони не містять у собі 

тих основних (провідних) синдромів, котрі характерні для відомих форм 

неврозів. 

В. М. Козідубова у 76% випадків підліткової реактивної депресії 

виявила ознаки вираженої тривожності. У таких підлітків наявна велика 

кількість незадоволених потреб, що зумовлює значне емоційне напруження; 

крім того, їм властиві тенденції депресивного невротичного реагування, як 

прагнення звільнитись від стану внутрішнього напруження, зумовленого 

невизнанням з боку оточуючих; тривога з приводу можливої втрати своєї 

репутації та зниження здатності до самоствердження. Все це стає причиною 

боязні виявитись неспроможним самореалізуватись і утвердитись як 
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особистість. Найбільш поширеними психосоціальними факторами 

виникнення депресії у підлітків є аномалії виховання, порушення системи 

«мати-дитина», гострі сімейні конфлікти, шкільні проблеми (низька 

успішність, труднощі у спілкуванні з учителями та однолітками), 

психоемоційні перевантаження, незадоволення власним фізичним «Я», 

психотравмуючі ситуації. Г. Ф. Колотілін, котрий займався вивченням 

депресивних станів різної етіології, підкреслював, що в більшості випадків 

появі депресії у підлітків передують психотравмуючі ситуації (втрата, 

близьких людей, гострі конфлікти, важкі сімейні розлади, різноманітні 

стресові ситуації) [6, с. 3–7]. 

Особливої уваги вимагають внутрішньо-особистісні психологічні 

характеристики, котрі зумовлюють індивідуальну схильність до депресивних 

розладів. 

Депресії у підлітків характеризуються поліморфізмомі атиповістю 

клінічних проявів, а також невротичною дезорганізацією психічної 

діяльності. Депресивні розлади у підлітковому віці часто стають причиною 

формування патологічних рис особистості та антисоціальної поведінки. 

Глибокі депресивні переживання можуть призвести до соматичних 

захворювань і навіть провокувати спроби самогубства. Тому актуальним є 

питання профілактики та подолання депресії у підлітків. 

Розглянувши особливості емоційних проблем у дитячо-підлітковому 

віці, їх проявів та динаміки, проаналізуємо зв'язок таких емоційних проблем з 

деструктивним перфекціонізмом у підлітків.  

У своїх деструктивних формах перфекціонізм перешкоджає адаптації 

людини в соціумі, призводить до невротизації, відчуття особистістю 

внутрішнього дискомфорту, порушення рефлексії власних можливостей.  

Багато вчених переконані в тому, що компульсивне прагнення до 

досконалості пов’язане з високим ризиком психічних розладів і викликає 

зниження продуктивності діяльності. Зокрема, існує зв'язок деструктивного 

перфекціонізму з тривожно-фобічними розладами. У свою чергу, тривожно-



61 
 

фобічні розлади можуть спричиняти такі негативні наслідки, як  зниження 

працездатності, порушення соціальної активності, алкоголізацію, загострення 

соматичних захворювань, суїциди.  

Дослідники виділяють декілька сфер негативного впливу 

перфекціонізму [172]:  

1) емоційний стан, наслідками якого є часті, хронічні, переживання 

невдоволення собою, туги і тривоги, сорому і провини;  

2) діяльність, яка супроводжується поведінкою уникнення, нездатністю 

розпочати дію, зниженням продуктивності та втомою;  

3) міжособистісні стосунки в області конфліктів і сварок через надмірні 

вимоги і очікування з боку оточуючих; нав’язливе порівняння себе з іншими, 

заздрощі та ревнощі.  

Загалом, сучасні дослідження доводять, що перфекціонізм є одним з 

найважливіших особистісних факторів, який призводить до розладів 

афективного спектру [67, с. 175–178]. 

Ю. Хойєр та Е. Глостер, вивчаючи та аналізуючи різні психологічні 

підходи до корекції тривожних розладів, зазначають, що однією з основних 

ознак тривожних розладів є переживання особистістю надмірного 

занепокоєння, яке поширюється на різні аспекти життя. Порівняння 

ефективності різних психотерапевтичних підходів до лікування тривожно-

фобічних розладів привело авторів до висновку про високий рівень 

ефективності психодинамічного підхіду та когнітивно-біхевіоральної 

психотерапії. Зазначені психологічні підходи у своїй більшості орієнтовані 

на диференціацію непатологічної стурбованості, яка властива кожній людині, 

та надмірної, неконтрольованої тривожності, властивої особам, які 

страждають тривожно-фобічними розладами [165, с. 630].  Така надмірна 

неконтрольована тривожність за спостереженнями багатьох дослідників є 

властивою для перфекціоністів. У зв’язку з постановкою перед собою 

надмірно завищених стандартів, постійним страхом здійснити помилку, люди 

протягом тривалого часу перебувають у напруженні, що й викликає високий 
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рівень тривожності, який потребує корекції з допомогою 

психотерапевтичних інтервенцій. 

П. Хьюітт, Г. Флетт у працях з вивчення дезадаптивної особистісної 

самопрезентації у перфекціоністів вказують на те, що перфекціоніст 

намагається всім продемонструвати свою досконалість та бездоганність у 

всьому, але, більше цього, він намагається приховати власну недосконалість, 

і це викликає значне нервове напруження [163, с. 1304]. У осіб з тривожно-

фобічними розладами схильність до дезадаптивної самопрезентації викликає 

надмірне напруження, що веде до психологічного дистресу, і, тим самим, 

ускладнює перебіг захворювання. Крім того, деструктивний вплив 

перфекціонізму на перебіг тривожно-фобічних розладів підсилюється через 

зв'язок деструктивних перфекціоністських прагнень з заниженою 

самооцінкою. У зв’язку з цим, особистості, що характеризуються наявністю 

тривожно-фобічних розладів у зв’язку з заниженою самооцінкою і, разом з 

тим, прагненням до досконалості, являються більш чутливими до критики, 

вимог та зауважень оточуючих. Будь-яка негативна оцінка від інших людей 

сприймається зі значним перебільшенням і, відповідно, реакцією на це є  

підвищення рівня тривоги  [163, с. 1312]. Таким чином, деструктивний 

перфекціонізм пов'язаний з тривожно-фобічними розладами через надмірне 

психологічне напруження, яке призводить до значного й неконтрольованого 

підвищення тривоги, і, тим самим, зумовлює загострення та труднощі у 

лікуванні.   

За результатами досліджень В. А. Ясної та С. Н. Єпіфанцевої, для 

перфекціоністів властиві невротичні способи реалізації потреб в любові і 

схваленні, у підтримці, домінуванні, в публічному захопленні і визнанні. 

Перфекціонізм може мати деструктивні наслідки і в міжособистісній сфері 

особистості: призводити до конфліктів, нездатності будувати близькі 

довірливі стосунки у зв’язку з завищеними вимогами по відношенню до 

оточуючих [143]. 
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З перфекціонізмом часто пов’язують обсесивно-компульсивний розлад 

(ОКР), визначаючи перфекціонізм як фактор ризику даного розладу.  Велика 

кількість пацієнтів з ОКР повідомляють про те, що відчувають тягу до 

конкретного, точного та безпомилкового. Зокрема, Р. Фрост вважає, що 

сумніви у власних діях, характерні для обсесивно-компульсивного розладу, є 

складовою конструкту «перфекціонізм». Однак, Н. Г. Гаранян не 

погоджується з даним твердженням і вказує, що сумніви у власних діях 

відображають страх перед надмірною відповідальністю за негативні наслідки 

і являються скоріше симптомом ОКР, а не аспектом перфекціонізму. 

Відкритим залишається питання про причинно наслідкові зв’язки 

перфекціонізму з психічними розладами [61]. 

Н. Сорені з колегами досліджували види перфекціонізму у підлітків з 

обсесивно-компульсивним розладом. За допомогою методу множинної 

регресії дослідники визначили статистичний зв'язок видів перфекціонізму з 

тяжкістю ОКР (обсесивно-компульсивного розладу) та депресивних 

симптомів. Як показали результати досліджень, обидва види перфекціонізму 

(адаптивний і дезадаптивний) були пов’язані з тяжкістю симптомів ОКР та 

депресії в досліджуваній вибірці. Обсесивно-компульсивний розлад (як 

тяжкий психоневрологічний розлад) зазвичай проявляється в дитячому чи 

підлітковому віці і характеризується  обсесіями (повторювані нав’язливі 

думки, імпульси чи образи) та компульсіями (нав’язлива повторювана 

поведінка). Підлітки з обсесивно-компульсивним розладом можуть мати 

серйозні труднощі вдома, у школі, і, загалом, в соціальній сфері [172], які 

викликані прагненням до досконалого структурування оточуючого світу.   

Перфекціонізм щільно пов'язаний з переживанням стресу особистістю. 

Виникнення стресу обумовлюється рівнем особистісних стандартів, які 

ставить перед собою людина та оцінкою відповідності таким стандартам, 

тобто оцінкою наближення до стану досконалості [60, с. 144]. Однак, за 

наявності завищених вимог до себе та фруструючих факторів на шляху 

досягнення мети, особистість постійно перебуває у стані напруження й 
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незадоволення собою, що призводить до переживання стресу. Хронічний 

вплив вище названих стресових факторів викликає астенізацію, виснаження 

внутрішніх ресурсів і негативно відображається на продуктивності 

діяльності. Перфекціоністи часто завдають шкоди своєму здоров’ю і 

ускладнюють життя оточуючих постійною незадоволеністю і надмірною 

увагою до деталей [61]. 

Існує щільний зв'язок  перфекціонізму й депресії, а саме з такими її 

проявами, як знижений настрій, розчарування, сором, почуття провини. 

Перфекціонізм часто пов’язують з так званою інтроективною депресією, для 

якої характерні симптоми у вигляді  постійної критики до себе, 

зосередженості на проблемах досягнення та перманентному почутті провини 

[52]. 

Наявність депресивної симптоматики у підлітків з вираженим 

перфекціонізмом пов’язана з високим ризиком появи суїцидальних думок і 

намірів. Дослідження підлітків – пацієнтів психіатричних клінік – 

продемонстрували сильний зв'язок суїцидальних думок та поведінки з 

соціально приписуваним перфекціонізмом [28, с. 183]. Такий зв'язок 

опосередковується наступними чинниками – самокритика, переживання 

безнадійності, нездатність до самовизначення, які з 'являються внаслідок 

прагнень підлітків відповідати неадекватно високим висогам і стандартам.  

За відсутності внутрішніх ресурсів та копінг-стратегій у підлітків у зв’язку з 

такими переживаннями різко підвищується ризик суїциду. Тому 

профілактична робота з корекції дисфункціональних перефекціоністських 

установок може призводити до зниження суїцидального ризику у дітей і 

підлітків. 

K. G. Rice та B. A. Leever вивчали особливості перфекціонізму у 

підлітків з депресивними симптомами і виявили, що структура 

перфекціонізму у дітей молодшого віку відрізняється від структури 

перфекціонізму у старших підлітків. Дослідники визначили, що 

перфекціонізм більшою мірою виражений у дівчат, ніж у хлопчиків (при 
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цьому перші переживають глибоке пригнічення); різні виміри 

перфекціонізму по-різному корелюють з симптомами депресії. У дітей 

молодшого підліткового віку найбільш вираженими виявились такі 

структурні компоненти перфекціонізму, як чутливість до помилок, потреба у 

схваленні та нав’язливості. Такі результати можна пояснити особливостями 

виховання та соціальної взаємодії у шкільному середовищі, а, також, 

психологічними і соціально-рольовими змінами при переході до старшого 

підліткового віку. Діти опиняються перед академічними вимогами шкільного 

навчання, формують власні цінності, мотиви, моделі поведінки та відносини 

з оточуючими у зв’язку з наявністю певних зовнішніх вимог і стандартів. 

Зовнішнє визнання і схвалення досягнень дітей та підлітків грає на важливу 

роль у становленні самостійності та соціальному розвитку. Соціальне 

схвалення академічних досягнень у ранньому підлітковому віці являється 

чинником формування самосвідомості, яка передбачає оцінку своїх 

можливостей та самоставлення [169, с. 147–153]. 

Діти раннього підліткового віку можуть переживати надмірний тиск зі 

сторони батьків та вчителів з приводу їхніх академічних досягнень, і 

внаслідок цього можливе формування мотиваційної тенденції уникнення 

невдачі, яка передбачає постійний страх отримати погану оцінку. Такі страхи 

є предикторами депресивних симптомів. Підвищені очікування щодо 

результативності та успішності навчання орієнтують підлітка в напрямку 

реалізації потреби у схваленні та визнанні серед значущих людей. Тому, 

згідно з результатами численних досліджень, діти з вираженою потребою 

соціального схвалення мають більш виражені симптоми депресії порівняно з 

дітьми, у яких відсутня або мало виражена вказана потреба. В такому віці у 

підлітків самооцінка значною мірою залежить від зовнішньої оцінки. Чим 

вище оцінюють і сприймають дитину однолітки та дорослі, тим більш 

вираженою є самооцінка. Висока самооцінка, у свою чергу, пов’язана з 

позитивним (конструктивним) полюсом перфекціонізму [169, с. 157].  
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Д. І. Жукова та В. Д. Балін проводили дослідження депресивних хворих 

з високим рівнем перфекціонізму. Автори встановили, що існує значущий 

кореляційний зв'язок між рівнем наявністю деструктивних 

перфекціоністських установок та депресією. Дослідники вказують, що для 

перфекціоністської моделі депресії характерні наступні психологічні 

особливості [50]: 

- нечіткий і ситуативний «образ Я» з розмитими межами, що свідчить 

про недостатню автономність; 

- «Я ідеальне» дуже суперечливе, нереалістичне і фрагментарне, що 

обумовлює розвиток негативних емоційних переживань; 

- «образ Іншого» нечіткий, відсутня здатність до емпатії; 

- провідною є потреба у прийнятті та визнанні оточуючими (найбільш 

яскраві спогади таких хворих стосуються шкільних років, підліткового та 

юнацького віку і пов’язані з ситуаціями успіху та неуспіху); 

- відсутнє суб’єктне переживання успіху у зв’язку з дуже полярними, 

недиференційованими критеріями результативності власної діяльності; 

- виражена негативна селекція – вибіркова і надмірна зосередженість на 

помилках і невдачах, при цьому ігноруються або знецінюються успіхи та 

досягнення; 

- домінують незрілі механізми психологічного захисту: проекція, 

витіснення, заперечення, суперечлива і взаємовиключна ідентифікація, 

дистанціювання, відмова від активності, аутоінфантилізація, 

аутоінвалідизація.  

А. В. Пушкіною виявила значущий кореляційний зв’язок між 

деструктивним перфекціонізмом та прокрастинацією, який обумовлює появу 

у підлітків ірраціональних переконань та уявлень про час, тривоги, 

переживання провини, нервове напруження, страх невдачі, депресії, 

особливості поведінки (неорганізованість, не сформованість навчальних 

навичок, поведінкова ригідність). Для перфекціоністів-прокрастинаторів 

характерне сприймання оточуючих, як делегуючих високі очікування, 
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переважання екстернального локусу контролю, схильність до вибіркової 

концентрації на помилках та нездорової самокритики, що призводить до 

поведінки уникання [118, с. 71–73]. 

Негативні емоції, які виникають при деструктивному перфекціонізмі 

ускладнюють подолання наслідків стресу, призводять до дисстресу та 

хроніфікації, що відображається у розвитку психосоматичних проявів. Як 

зазначає В. Г. Рогозинська, проблема впливу перфекціонізму на формування 

психосоматичних захворювань особливо актуальна для підліткового віку, 

коли у зв’язку з надмірним максималізмом та нереалістично завищеними 

цілями юнаки і дівчата демонструють ознаки академічного дистресу і 

соматичної вразливості. Дослідниця вивчала плив деструктивного 

перфекціонізму на появу соматичних скарг у студентів і виявила, що у 

студентів з нереалістичними вимогами до себе та оточуючих характерні 

значущо вищі показники вегетативних порушень та психологічно 

обумовлених соматичних дисфункцій, ніж у досліджуваних з середнім та 

низьким рівнями перфекціонізму [119, с. 33–36]. 

Е. Т. Соколова та П. В. Циганкова, досліджуючи особливості 

перфекціонізму у осіб з суїцидальними спробами визначили, що у 

досліджуваних, схильних до самогубства, перфекціонізм може виступати як 

відносно стабльний генералізований дисфункціональний стиль особистості, 

який включає в себе порушення мотиваційних і операційно-виконавчих 

компонентів структурно-динамічної регуляції взаємодії суб’єкта з 

оточуючою дійсністю. Підліткам з порушеною адаптацією та суїцидальною 

поведінкою притаманні високий рівень перфекціонізму (з домінуванням 

соціально-приписаного виміру) і низька мотивація досягнення (переважання 

полюсу уникання невдач і помилок), що призводить до деструктивних змін в 

емоційній сфері і зумовлює дезорганізацію поведінки особистості [125]. 

За даними досліджень С. В. Волікової і А. Б. Холмогорової можна 

виокремити кілька таких негативних джерел когнітивних схем при емоційних 

розладах, характерних для деструктивного перфекціонізму [29, с. 24–30]. 
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– Стресові події сімейної історії (алкоголізація членів сім’ї, жорстокість 

поводження тощо); фіксація батьків на небезпеці, якою сповнений світ, і 

життєвих невдачах могли призвести до формування картини світу, який є 

непередбачуваним та загрожує катастрофами, а також уявлення про себе як 

про людину, не здатну вплинути на події. 

– Батьківська критика на адресу дитини за можливі помилки, постійні 

неприємні порівняння дитини з іншими, особливо з більш успішними дітьми, 

можуть призводити до формування уявлення про себе, як нездібну та 

непотрібну особистість. 

– Критика дитини за прояв негативних емоцій призводить до заборон 

на прояв почуттів, до уявлення про те, що прояв почуттів, здатність ділитися 

своїми проблемами і переживаннями – це слабкість.  

– Індукування недовіри створює уявлення про оточуючих як про 

вороже налаштованих людей, що здатні лише критикувати, а не надавати 

підтримку. 

Чутливість до критики та занепокоєння з приводу помилок, як 

характерні складові деструктивного перфекціонізму у підлітків, пов’язані з 

несприятливим емоційним функціонуванням. Деструктивний перфекціонізм 

призводить до дезадаптації підлітків, негативно впливає на їхні стосунки з 

найближчим соціальним оточенням (рідні, вчителі, друзі, однокласники) і 

може викликати тривогу та депресивні прояви. Впровадження відповідних 

корекційних програм зі зниження стурбованості помилками, самокритики та 

інших негативних компонентів деструктивного перфекціонізму може 

сприятливо впливати на емоційну сферу підлітків [169, с. 149–156]. 

 

Висновки до першого розділу  

 

1. В основних підходах до перфекціонізму його визначають як: 

властивість нарцисичної особистісної організації, спрямованої на досягнення 

Его-ідеалу, що передбачає глибоке переживання незадоволення собою – 
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психоаналітичний; орієнтацію на високу результативність у діяльності і 

поведінці внаслідок позитивного чи негативного підкріплення в досягненні 

успіху та уникненні невдачі – біхевіоральний; особливий тип мисленнєвої 

діяльності, наявність когнітивних схем, спрямованих лише на найвищі 

досягнення – когнітивний.  

На основі теоретичного аналізу визначаємо перфекціонізм як 

особистісний феномен, який полягає у прагненні до досконалості, передбачає 

висунення високих стандартів до себе та інших людей, прагнення відповідати 

очікуванням соціального оточення з метою отримання схвалення та 

визнання, обумовлює когнітивні, емоційні, мотиваційні та поведінкові 

особливості і може мати різні форми прояву – від конструктивної / 

позитивної до деструктивної / патологічної.  

2. Активне формування перфекціонізму у структурі особистості 

відбувається в підлітковому віці у процесі засвоєння нових соціальних ролей, 

рефлексії власних досягнень у ході оцінок соціального оточення. Провідними 

видами діяльності у підлітковому віці є навчально-професійна та інтимно-

особистісне спілкування, які визначають специфіку вікового розвитку, 

особливості соціалізації, індивідуалізації та становлення власного Я.   

3. Деструктивний перфекціонізм у підлітків здебільшого виникає як 

наслідок непослідовного стилю виховання значущих дорослих, надмірної 

вимогливості та завищених очікувань до їхніх досягнень. Він  пов’язаний з 

феноменом «синдрому відмінника», який призводить до формування  

емоційних проблем. Перфекціонізм корелює з мотивацією досягнення, 

оскільки передбачає виражену спрямованість на високі результати діяльності 

та уникання помилок. У підлітковому віці релевантною ситуацією 

досягнення є академічна оцінка знань, яка може викликати хронічний стрес і 

призводити до появи тривожно-депресивних патернів. Деструктивний 

перфекціонізм негативно впливає на різні сфери особистості підлітка: 

емоційний стан (занижена самооцінка, тривога, депресивні переживання); 

продуктивність діяльності (поведінка уникання, прокрастинація, зниження 
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продуктивності та хронічна перевтома як наслідок перенесення високих 

стандартів виконання на всі види діяльності); міжособистісні стосунки 

(конфлікти і сварки через надмірні вимоги і очікування з боку оточуючих, 

порівняння себе з іншими, заздрощі та ревнощі тощо).  

4. Підлітковий вік є сензитивним для виникнення депресивних і 

тривожних розладів. Зазвичай емоційні розлади проявляються у труднощах в 

навчанні, і виражаються у швидкій астенізації, зниженні продуктивності 

навчальної діяльності, втраті інтересу до середовища та спілкування. 

Деструктивний перфекціонізм обумовлює зниження емоційного 

благополуччя підлітків у зв'язку з нездатністю досягти нереалістично 

завищених стандартів. Для підлітків у стані депресії та тривоги характерні 

думки про власну недосконалість та неповноцінність, які розгортаються на 

фоні підвищеного критичного ставлення до себе, невпевненості у своїх силах 

і можливостях, тривожності, низької самооцінки в поєднанні з високим 

рівнем домагань.  
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РОЗДІЛ 2 

 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ДЕСТРУКТИВНОГО ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ У ПІДЛІТКІВ З 

ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИМИ ПАТЕРНАМИ    

 

У другому розділі описано основні етапи організації дослідження; 

статево-вікові та психологічні параметри вибірки; обґрунтовано доцільність 

психологічного інструментарію; розкрито етапи адаптації та психометричні 

показники методики «Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму» П. Хьюітта 

та Г. Флетта. 

 

2.1. Організація, етапи та вибірка емпіричного дослідження 

 

Для дослідження деструктивного перфекціонізму як чинника 

тривожно-депресивних патернів у підлітків було залучено 186 осіб, віком від 

11 до 18 років. З метою порівняльного аналізу структурно-типологічних 

особливостей деструктивного і конструктивного перфекціонізму було обрано 

дві групи досліджуваних – клінічну і нормотипічну.  

До клінічної групи ввійшли 31 досліджуваних віком 11–17 років з 

депресивними, тривожно-фобічними та змішаними тривожно-депресивними 

розладами (13 хлопців та 18 дівчат), відсутністю психотичних проявів та 

достатнім для проходження дослідження рівнем інтелекту (табл. 2.1). Серед 

них – 13 досліджуваних з депресивними розладами (які супроводжуються 

суїцидальними намірами і харчовими порушеннями); 6 досліджуваних з 

тривожними розладами (з обсесивно-компульсивними та фобічними 

проявами); 12 досліджуваних зі змішаними тривожно-фобічними розладами. 
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Таблиця 2.1  

Статево-вікові характеристики клінічної групи (із зазначенням 

специфіки розладів) 

Стать Вік 

(роки) 

К-сть 

досліджу

ваних (n) 

Емоційні розлади 

1
3

 х
л
о

п
ц

ів
 

11  1 тривожно-фобічний розлад 

12  1 тривожно-депресивний розлад 

13  2 тривожно-депресивний розлад 

14  2 депресія з суїцидальними намірами, депресія 

15  4 тривожний розлад з елементами обсессивно-

компульсивного розладу; тривожно-депресивний 

розлад; депресія (n=2).  

16  2 тривожно-фобічний розлад, депресія з 

порушенням соціальної адаптації 

17  1 депресія 

1
8
 д

ів
ч

ат
 

12  4 депресія з проявами анорексії; депресія; тривожно-

фобічні розлади (n=2) 

13  5 депресія з суїцидальними намірами (n=2); 

тривожно-депресивні розлади (n=3) 

14  4 тривожно-депресивний розлад (n=3); депресія з 

порушенням харчової поведінки   

15  1 тривожно-депресивний розлад 

16  3 депресія (n=2); тривожно-фобічний розлад 

17  1 депресія з суїцидальними намірами 

 

До нормотипічної групи досліджуваних ввійшли 155 підлітків віком 

12–18 років (76 дівчат та 79 хлопців) з відсутністю клінічно підтверджених 

тривожно-депресивних розладів та будь-яких інших психічних порушень 

(табл. 2.2).  

Таблиця 2.2  

Статево-вікові характеристики нормотипічної групи досліджуваних 

Стать Вік (роки) 

12 13 14 15 16 17 18 

Хлопці (n) 14 15 11 9 8 10 9 

Дівчата (n) 16 11 9 10 10 13 10 

Всього (n) 30 26 20 19 18 23 19 
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Таким чином, статево-вікові характеристики вибірки досліджуваних та 

її достатній обсяг дозволили дослідити структурно-типологічні особливості 

деструктивного перфекціонізму у підлітків, проаналізувати зв'язок 

деструктивного перфекціонізму з тривожно-депресивними патернами та 

емоційними розладами; здійснити диференціацію конструктивної і 

деструктивної форм перфекціонізму у підлітків. 

У дослідженні також взяли участь 28 батьків підлітків з різними 

якісними та кількісними характеристиками перфекціонізму. Серед них 23 

матері і 5 батьків віком від 34 до 49 років. Дослідження вказаної групи 

дозволило виявити роль батьківського виховання у виникненні 

конструктивних чи деструктивних ознак перфекціонізму.  

Емпіричне дослідження деструктивного перфекціонізму як чинника 

тривожно-депресивних патернів у підлітків включало 3 етапи. На етапі 

пілотажного дослідження відбувалась адаптація на українській вибірці 

підлітків опитувальника «Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму», 

розробленого канадськими вченими П. Хьюіттом та Г. Флеттом. Метою 

адаптації була попередня апробація психодіагностичного інструментарію та 

визначення особливостей представленості Я-орієнтованого і соціально 

приписаного перфекціонізму у підлітків.  

Ще однією метою пілотажного дослідження був аналіз зв’язку 

перфекціонізму з якісними особливостями тривожно-депресивних патернів. 

На основі такого аналізу виділено групу досліджуваних, які мали  

деструктивний  перфекціонізм та високий рівень тривожності і депресивних 

патернів. Завдяки результатам пілотажного дослідження отримано змогу 

здійснити порівняльний аналіз міри прояву перфекціонізму у досліджуваних 

з підвищеними показниками тривожно-депресивних патернів та 

досліджуваних з високим рівнем емоційного благополуччя.  

На другому етапі дослідження здійснено перевірку показників  

надійності та валідності адаптованої методики «Дитячо-підліткова шкала 

перфекціонізму» П. Хьюітта та Г. Флетта. Завдяки отриманню валідного та 
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надійного психодіаностичного інструменту для визначення підліткового 

перфекціонізму проаналізовано статево-вікові особливості перфекціонізму у 

підлітків. Шляхом аналізу даних опитувальника Р. Кетелла (підлітковий 

варіант) було отримано інформацію про місце перфекціонізму у структурі 

особистості підлітків та його зв’язку з іншими особистісними рисами.   

Грунтуючись на обраних у дослідженні психодіагностичних методиках, 

здійснено порівняльний аналіз перфекціонізму у нормотипічних підлітків та з 

емоційними розладами. Для цього було проаналізовано кількісні та якісні 

показники перфекціонізму у представників клінічної групи (підлітки з 

тривожними, депресивними та змішаними тривожно-депресивними 

розладами) та контрольної групи (нормотипічні підлітки – учні 6–11 класів 

загальноосвітніх шкіл). Це дало змогу виявити структурно-типологічні 

відмінності деструктивного та конструктивного перфекціонізму у підлітків.  

На останньому етапі дослідження, після розробки та апробації 

програми корекції деструктивного перфекціонізму у підлітків з тривожно-

депресивними патернами, було повторно використано психодіагностичні 

методики з метою оцінки ефективності впливу запропонованої програми на 

основі статистичного аналізу відмінностей результатів попереднього та 

контрольного дослідження.  

Охарактеризувавши основні параметри вибірки, перейдемо до аналізу 

психологічних методів, спрямованих на дослідження структурно-

типологічних особливостей деструктивного перфекціонізму у підлітків з 

тривожно-депресивними патернами.  

 

2.2. Обгрунтування доцільності методичного інструментарію    

 

В останні роки розроблено кілька методик діагностики якісних та 

кількісних характеристик перфекціонізму, в основі яких лежать різні 

психологічні концепції. У вітчизняній практиці більшість методик є 

адаптацією опитувальників зарубіжних авторів. Для досягнення мети 
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дослідження обрано наступні психодіагностичні методики: «Дитячо-

підліткова шкала перфекціонізму» / САРS П. Хьюітта та Г. Флетта 

(адаптована на українській вибірці), «Мотивація успіху і страх невдачі»        

А. А. Реана, «Методика багатомірної оцінки дитячої тривожності»                 

К. Малкової, підліткова «Шкала депресії» А. Т. Бека, «14-факторний 

опитувальник особистості» Р. Кетелла, «Методика вивчення батьківських 

установок» / PARI Е. С. Шефер та Р. К. Белл (в адаптації Т. В. Нещерет). 

Опитувальник з визначення мотивації успіху і страху невдачі                

А. А. Реана (МУН) спрямований на виявлення мотиваційних тенденцій з 

досягнення успіху та уникнення невдачі [122, с. 138–147]. За умови 

домінування мотиваційної тенденції досягнення успіху передбачається 

досягнення чогось конструктивного, позитивного. В основі такої активності 

лежить потреба в успішних результатах. Для досліджуваних з орієнтацією на 

успіх характерна впевеність в собі та в своїх силах, відповідальність, 

ініціативність і активність. Їх відрізняє наполегливість у досягненні цілей, 

цілеспрямованість. При домінуванні орієнтації уникнення невдачі виникає 

потреба уникнути зриву, покарання, невдачі. В основі вказаної мотиваційної 

тенденції лежить ідея уникання і ідея негативних очікувань [97, с. 119]. 

Досліджувані, мотивовані на невдачу, зазвичай відрізняються 

підвищеною тривожністю, низькою впевненістю у власних силах. Вони 

намагаються уникати відповідальних завдань, а за необхідності рішення 

надвідповідальної задачі можуть впадати у стан, близький до панічного [88, 

с. 92]. Ситуативна тривожність в таких випадках набуває дуже високого 

рівня. Але все це може поєднуватись з досить відповідальним ставленням до 

справи. Таким чином, методика є інструментом, що дозволяє виявити індекс 

мотивації досягнення та його зв’язок з деструктивним перфекціонізмом. 

Опитувальник  обрано для визначення домінування у досліджуваних однієї з 

мотиваційних тенденцій (на досягнення успіху чи уникнення невдачі), що 

актуалізується у ситуації досягнення і може впливати на рівень вираженості 

тривожно-депресивних патернів. Такі мотиваційні тенденції яскраво 
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виявляються у навчальній діяльності, яка передбачає наявність ситуацій 

досягнення для підлітків. Тому дана методика є адекватною та доцільною для 

вибірки досліджуваних.  

«Методика багатовимірної оцінки дитячої тривожності» – це клінічно 

апробований опитувальник, який спрямований як на експресдіагностику, так 

і на структурну діагностику розладів тривожного спектру у дітей та 

піділітків. Дана методика була розроблена К. Малковою (Роміциною) під 

керівництвом Л. І. Вассермана [89; 90]. Вказаний клінічний опитувальник 

був обраний серед інших методик діагностики тривожності у підлітків у 

зв'язку з тим, що він дозволяє розглядати тривогу як багатовимірний 

феномен, який містить не лише афективні компоненти. Великою перевагою 

методики багатовимірної оцінки дитячої тривожності для нашого 

дослідження виступає те, що вона охоплює максимально можливий спектр 

ситуацій, в яких тривожність може актуалізовуватись. Серед них 

представлені і ситуації досягнення, релевантні для прояву 

перфекціоністських рис особистості. Опитувальник включає найбільш 

інформативні параметри оцінки емоційно-поведінкових розладів тривожного 

спектру у дітей та підлітків, що відповідають 10 шкалам методики. Методика 

багатовимірної оцінки дитячо-підліткової тривожності призначена для 

діагностики тривожності дітей та підлітків від 8 до 18 років, що відповідає 

віковим особливостям вибірки нашого дослідження. 

Вказаний опитувальник дозволяє здійснити психологічний аналіз рівня 

тривожності у зв'язку з особистісними особливостями підлітка; оцінку 

специфіки психофізіологічного і психовегетативного тривожного реагування 

підлітка; оцінку зв'язку тривожності зі шкільним навчанням. Результати 

обраного клінічного опитувальника є статистично достовірними і 

підтверджуються показниками внутрішньої, конструктної (концептуальної), 

диференційно-вікової та критеріальної валідності.  

Методика багатовимірної оцінки дитячої тривожності містить такі 10 

шкал: «загальна тривожність», «тривога у стосунках з однолітками», 



77 
 

«тривога, пов'язана з оцінкою оточуючих», «тривога у відносинах з 

учителями», «тривога у відносинах з батьками», «тривога, пов'язана з 

успішністю в навчанні», «тривога, що виникає в ситуаціях самовираження», 

«тривога, що виникає в ситуаціях перевірки знань», «зниження психічної 

активності, обумовлене тривогою», «підвищена вегетативна реактивність, 

обумовлена тривогою». Слід вказати, що кожна шкала може мати кілька 

рівнів вираженості: «заперечення тривоги чи слабка її вираженість», 

«нормативний рівень тривожності», «підвищений рівень тривожності» та 

«вкрай високий рівень тривожності», які відображають міру дезадаптації та 

емоційної дестабілізації [90, с. 120–130]. 

Загалом, вибір «Методики багатовимірної оцінки дитячої тривожності» 

обумовлений прагненням визначити зв'язок деструктивного перфекціонізму з 

різними параметрами дитячої тривожності та ситуаціями, які їх актуалізують. 

Використаний у дослідженні «14-факторний опитувальник особистості    

Р. Кетелла» являє собою адаптацію опитувальника Р. Кетелла для підлітків 

віком 12–18 років, тобто відповідає віковому критерію нашої вибірки. 

Методика багатовимірного дослідження особистості Р. Кетелла (підлітковий 

варіант) дозволяє отримати 14 показників, що відображають особистісні 

характеристики досліджуваних. Серед вказаних показників (факторів) 

опитувальника представлені такі [99]: шизотимія - афектомія, міра емоційної 

стійкості, флегматичність – збудливість, субмісивність – домінування, 

обережність – легковажність, міра прийняття моральних норм, 

сором'язливість – авантюризм, реалізм – сензитивність, неврастенія (фактор 

Гамлета), самовпевненість – схильність до почуття провини, міра групової 

залежності, міра самоконтролю, міра внутрішнього напруження. 

Застосування методики багатофакторного дослідження особистості 

підлітків Р. Кетелла дозволяє виявити зв'язок перфекціонізму з певними 

особистісними характеристиками та ймовірні кореляційні зв'язки між 

конструктивними і деструктивними параметрами перфекціонізму та різними 

особистісними рисами підлітків.  
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З метою виявлення зв'язку деструктивного перфекціонізму з тривожно-

депресивними розладами та патернами  у підлітків було використано «Шкалу 

депресії» (підлітковий варіант). Вказана методика (Beck Depression Inventory) 

була розроблена А. Т. Беком на основі клінічних спостережень депресивної 

симптоматики. Опитувальник включає в себе 21 категорію симптомів і скарг, 

які проранжовані за рівнем вираженості. Опитувальник представлений у двох 

варіантах: дорослому та підлітковому. Останній є релевантним для завдань 

нашого дослідження. За результатами проходження тестування можна 

діагностувати різні ступені вираженості депресії: задовільний емоційний 

стан, легка депресія, помірна депресія та тяжка депресія. Шкала депресії       

А. Т. Бека містить дві субшкали, які відображають різні параметри 

депресивних проявів: когнітивно-афективну субшкалу та субшкалу 

соматичних проявів депресії. До того ж, методика дозволяє оцінити 21 

симптом депресії: настрій, песимізм, почуття неспроможності, 

незадоволеність, почуття провини, відчуття майбутнього покарання, відразу 

до самого себе, ідеї самозвинувачення, суїцидальні думки, сльозливість, 

дратівливість, порушення соціальних зв’язків, нерішучість, образ тіла, втрату 

працездатності, порушення сну, втомлюваність, втрату апетиту, втрату ваги, 

охопленість тілесними відчуттями, втрату лібідо [137; 147]. 

Для виявлення зв'язку батьківських установок та особливостей 

сімейного виховання з деструктивними рисами перфекціонізму у 

діослідженні використано «Методику вивчення батьківських установок» 

(Parental Attitude Research Instrument – РARI), розроблену американськими 

психологами Е. С. Шефер та Р. К. Белл, адаптовану Т. В. Нещерет. 

Твердження методики об’єднані у 23 шкали, 15 з яких стосуються 

батьківсько-дитячих стосунків і є інформативними для нашого дослідження. 

Вказані 15 шкал поділяються на 3 групи: оптимальний емоційний контакт, 

надлишкова емоційна дистанція з дитиною, надмірна концентрація на дитині. 

Таким чином, є можливість  прослідкувати розвиток перфекціоністських рис 

у дитини в залежності від певного стилю виховання та наявності відповідних 
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установок у батьків. Загалом методика окреслює такі аспекти сімейних та 

дитячо-батьківських стосунків: вербалізація, надмірна турбота, залежність 

від родини, пригнічення волі, відчуття самопожертвування, страх образити, 

сімейні конфлікти, дратівливість, надмірна суворість, виключення 

внутрішньосімейних впливів, надмірний авторитет батьків, пригнічення 

агресивності, незадоволеність роллю господині (господаря), партнерські 

стосунки, розвиток активності дитини, ухилення від конфлікту, безучасність 

чоловіка (дружини), пригнічення сексуальності, домінування матері, 

надмірне втручання у світ дитини, рівні стосунки, прагнення прискорити 

розвиток дитини [100, с.130–143].  

Таким чином, вказані психодіагностичні методи є адекватними меті та 

завданням нашого дослідження, спрямованого на визначення структурно-

типологічних особливостей деструктивного перфекціонізму у підлітків з 

тривожно-депресивними проявами. Характеристика статево-вікових та 

психологічних параметрів груп досліджуваних і обґрунтування доцільності 

використання психодіагностичних методик дозволяє перейти до опису 

основних етапів дослідження.  

 

2.3. Адаптація методики «Дитячо-підліткова шкала 

перфекціонізму» П. Хьюітта та Г. Флетта 

На сьогодні проводиться велика кількість досліджень, метою яких  є 

вивчення і пояснення такого феномену, як «перфекціонізм». У 

розроблюваних шкалах перфекціонізму враховуються різні фактори його 

проявів та причин виникнення, тому єдиної методики вивчення 

перфекціонізму немає. За останні роки було розроблено кілька 

опитувальників для оцінки перфекціонізму, однак теоретичні концепції, які 

лежать в їхній основі, значно відрізняються [139]. Відкритим у даному 

контексті є питання дослідження перфекціонізму у дітей та підлітків, 

оскільки основна маса досліджень даного феномену проведена на дорослій 

вибірці. Як зазначає С. В. Волікова, «невирішеними залишаються проблеми 
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особливостей перфекціонізму у дітей, джерел перфекціонізму, факторів 

формування перфекціоністських установок у дітей, зміни цих установок з 

дослідженням дитини тощо» [28, с. 179–182]. Особливості 

перфекціоністських тенденцій та їх вплив на поведінку і емоційний стан 

дітей та підлітків залишаються недостатньо вивченими. Дослідження дитячо-

підліткового перфекціонізму актуалізувались з появою «Дитячо-підліткової 

шкали перфекціонізму» (The Child and Adolescent Perfectionism Scale (CAPS), 

розробленої  Г. Флеттом та П. Хьюіттом, з допомогою якої проводяться 

дослідження специфіки дитячого та підліткового перфекціонізму і 

пов’язаних з ним порушень в особистісній сфері [28, с. 181].  

Протягом останніх кількох років психологічні дослідження були 

зосереджені на вивченні психічних розладів у аспекті їх причин та зв’язків з 

психологічною дезадаптацією у дітей і підлітків. Ключовою проблемою в 

літературі було визначення ролі особистісних факторів під час проблем 

адаптації. Вивчення підлітків продемонстрували роль численних змінних у 

появі  деструктивних патернів, які включали атрибутивний стиль та локус 

контролю. Такі дослідження значно просунули розуміння проблем 

порушення адаптації у дітей та підлітків. Однак, багато змінних, які були 

потенційно важливими, не враховувались у зв’язку з відсутністю відповідних 

інструментів їх оцінки на дитячо-підлітковій вибірці. Тому П. Хьюітт та        

Г. Флетт зосередили свої дослідження на вивченні індивідуальних 

відмінностей перфекціонізму у підлітків та дітей. Автори «Дитячо-

підліткової шкали перфекціонізму» вказують на те, що перфекціонізм             

є особистісною рисою, яка може бути присутньою ще на досить                    

ранніх етапах життя (такої ж думки притримувався Холлендер у своїх 

роботах). В психологічній літературі існує безліч посилань на наявність 

перфекціоністських тенденцій у дітей і підлітків з порушеннями емоційного 

благополуччя, а в ДСМ-3 перфекціонізм зазначений як один з відповідних 

факторів принаймні двох розладів, характерних для дитячого віку. Хоча 

перфекціонізм може мати позитивні аспекти, у дітей та підлітків даний 
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феномен зазвичай є негативною чи невротичною характеристикою. У 

багатьох дослідження вказується наявність кореляційного зв’язку 

перфекціонізму зі стражданням, суїцидом, анорексичними тенденціями, 

фобією школи та хронічною неуспішністю  

До розробки «Дитячо-підліткової шкали перфекціонізму» П. Хьюіттом 

та Г. Флеттом дослідження дитячо-підліткового перфекціонізму носили 

переважно описовий характер. Більшість з них були присвячені 

перфекціонізму у осіб, які страждали на анорексію та у «нормальних» 

підлітків. Зокрема, в літературі були представлені роботи, що вказували на 

зв'язок між перфекціонізмом у підлітків та наявністю ірраціональних 

переконань; а дослідження з допомогою Батьківської рейтингової шкали 

Аделаїда-Коннорса (Adelaide-Connors Parent Rating Scale) продемонстрували 

наявність кореляційного зв’язку між компульсивною формою 

перфекціонізму у дітей (спровокованою батьками) і такими симптомами, як 

порушення сну, м’язова напруга, проблеми поведінки, незрілість і 

сором’язливість. Однак, у таких дослідженнях відкритим залишалося 

питання надійної оцінки індивідуальних відмінностей перфекціонізму у дітей 

та підлітків. Поточна оцінка дитячо-підліткового перфекціонізму страждала 

від тих же проблем, які раніше заважали оцінці перфекціонізму у дорослих: 

вони не включали до вивчення такі важливі аспекти перфекціонізму, як 

мотиваційний компонент (потреба бути досконалим) та не намагалися 

дослідити перфекціонізм з багатовимірної точки зору.  

Автори «Дитячо-підліткової шкали перфекціонізму П. Хьюітт та          

Г. Флетт виділили такі види перфекціонізму: Я-орієнтований та соціально 

приписаний. Я-орієнтований перфекціонізм є тенденцією до очікування 

досконалості від себе і мотивацією щодо досягнення бездоганних стандартів. 

На противагу цьому, соціально приписаний перфекціонізм являє собою 

сприймання того, що інші очікують від дитини досконалості, і включає в себе 

мотиваційне переживання безпорадності, відчуття зовнішнього контролю та 

труднощі в досягненні поставлених стандартів.  
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При розробці оригінального англомовного варіанту опитувальника 

канадськими психологами було отримано цікаві дані з приводу статевих 

особливостей вираженості перфекціоністських рис. Так, було виявлено, що 

Я-орієнтований та соціально приписаний перфекціонізм мають досить високі 

інтеркореляційні зв’язки у дівчат, порівняно з хлопцями. Автори пояснюють 

такий феномен тим, що у дівчат соціальна оцінка тісно пов’язана з 

самооцінкою власних досягнень відповідно до стандартів, тоді як у хлопців 

соціальна оцінка та самооцінка більш розмежовані. Дослідження 

продемонстрували, що для вибірки хлопців більш характерним є соціально 

приписаний перфекціонізм, що пояснюється особливостями гендерно-

рольової соціалізації, яка передбачає завищені вимоги до досягнень у 

соціальній сфері [155, с. 634–637].  

Як зазначають П. Хьюітт та Г. Флетт, Я-орієнтований перфекціонізм 

пов'язаний з елементами самодетермінації та его-орієнтації, тоді як соціально 

приписаний перфекціонізм спрямований на задоволення соціальних 

очікувань оточуючих. Варто вказати, що автори розглядають перфекціонізм 

не лише як деструктивний, а й як конструктивний феномен, пов'язаний з 

високим рівнем домагань та академічними досягненнями [155, с. 638–639].  

Соціально приписаний перфекціонізм пов'язаний з екстернальним 

локусом контролю, тоді як Я-орієнтований перфекціонізм передбачає 

інтернальний локус контролю. У такому ракурсі зовнішні причини поведінки 

включають страх потерпіти невдачу та повагу до зовнішніх авторитетів. 

Певні вчинки та поведінка можуть бути обумовлені інтроектами, які 

керуються прагненням уникнути помилок та слідують інтеріорізованим 

стандартам, встановленими іншими людьми. Тому досліджувані з високим 

рівнем соціально-приписаного перфекціонізму прагнуть  бути ідеальними, 

щоб отримати високу зовнішню оцінку та соціальне схвалення від оточуючих 

[155, с. 639]. 

За результатами досліджень П. Хьюітта та Г. Флетта, досліджувані з Я-

орієнтованим видом перфекціонізму та інтернальним локусом контролю         
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є більш автономними, а їхні дії і вчинки спрямовані на досягнення                 

особистих цілей та цінностей. До того ж, поведінка та дії при                           

Я-орієнтованому перфекціонізмі реалізуються без труднощів, оскільки вони 

відповідають бажанням самої особистості. На противагу цьому, соціально 

приписаний перфекціонізм та зовнішні причини академічної і соціальної 

поведінки передбачають такі негативні наслідки, як тривога та психічне 

напруження [155, с. 642–643].  

П. Хьюітт та Г. Флетт наголошують, що перфекціонізм є феноменом, 

пов’язаним з досягненнями, навіть якщо стандарти носять соціальний 

характер (це стосується соціально приписаного перфекціонізму). При Я-

орієнтованому перфекціонізму діти і підлітки самі прагнуть бути ідельними, 

тоді як при соціально приписаному перфекціонізмі їхні батьки (чи інші 

близькі люди) вимагають від них досконалості [156, с. 1311].  

Виходячи з наведених вище теоретичних положень автори «Дитячо-

підліткової шкали перфекціонізму» довели дискримінантну та конкурентну 

валідність, проілюструвавши її внутрішньоособистісними та соціально 

обумовленими причинами академічної успішності. Дослідниками було 

показано, що високі академічні зусилля мають істотний зв'язок з соціально 

приписаним перфекціонізмом, однак, слабко корелюють з задоволеністю 

навчанням у школі.  Підлітки з високим рівнем особистісних стандартів 

(характерних для Я-орієнтованого перфекціонізму) демонстрували виражену 

академічну мотивацію та самодетермінацію, характеризуються високим 

пізнавальним інтересом і прагненням до саморозвитку. Соціально 

приписаний перфекціонізм тісно корелює з батьківськими очікуваннями та 

вимогами з приводу академічних досягнень їхніх дітей [159, с. 458].  

Важливими в розробці «Дитячо-підліткової шкали перфекціонізму» 

були дослідження, спрямовані на виявлення зв’язку перфекціонізму з 

труднощами в адаптації, тривожними і депресивними розладами, межовими 

розладами особистості. Найбільш яскравими індикатором такого зв’язку є 

суїцидальні тенденції (які опосередковують зв'язок соціально приписаного 
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перфекціонізму з труднощами адаптації). Дослідження демонструють, що 

соціально приписаний перфекціонізм є значущим предиктором суїцидальних 

намірів та суїцидальних спроб у пацієнтів психіатрії, які страждають 

депресивними розладами [155, с. 648–649].  

Надмірні очікування по відношенню до дітей та підлітків з високим 

рівнем перфекціонізму можуть продукувати низьку самооцінку, самотність і 

депресію. Депресивна симптоматика може виникати у зв’язку з наявністю 

ірраціональних переконань та надвисоких вимог до себе, характерних для 

перфекціоністів. Перфекціонізм у дітей і підлітків пов'язаний з 

психопатологічними проявами: психіатрична симптоматика (іпохондрія, 

нав’язливі ідеї, тривога, розлади мислення), депресія і соціальна 

симптоматика (міжособистісні проблеми та імпульсивна поведінка). Також 

було виявлено статистично достовірні зв’язки між Я-орієнтованим 

перфекціонізмом та самопригніченням. Соціально приписаний перфекціонізм 

характеризується зв’язком з такими психопатологічними проявами, як 

розлади мислення, девіації, депресія, нав’язливі ідеї, соціальна інтроверсія, 

депресія та іпохондрія. Загалом, П. Хьюітт і Г. Флетт зробили висновок про 

те, що обидва види перфекціонізму – Я-орієнтований і соціально приписаний 

– пов’язані з труднощами в адаптації, однак Я-орієнтований перфекціонізм у 

більшій мірі є конструктивним, а соціально приписаний перфекціонізм – 

деструктивним [156, с. 1311].  

Таким чином, дослідження П. Хьюітта та Г. Флетта продемонстрували 

однозначний зв'язок соціально приписаного перфекціонізм з порушеннями 

адаптації і депресивною симптоматикою та неоднозначний зв'язок                 

Я-орієнтованого перфекціонізму з рівнем адаптації і психопатологічними 

проявами. Соціально приписаний перфекціонізм є ймовірним чинником 

негативної Я-концепції у дітей. Високий рівень соціально приписаного 

перфекціонізму пов'язаний з низьким рівнем загальної, академічної та 

соціальної компетенціями та низькою самооцінкою [159, с. 463–464].  
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П. Хьюітт та Г. Флетт дійшли висновку, що перфекціонізм є 

стабільною особистісною рисою, яка може проявлятись вже у віці 7 років та 

пізніше і може бути діагностованим за допомогою валідного та надійного 

психодіагностичного інструментарію – «Дитячо-підліткової шкали 

перфекціонізму». Дослідження свідчать про те, що Я-орієнтований 

перфекціонізму достатньо є адаптивним за своєю природою і пов'язаний з 

високим рівнем мотивації досягнення, але може мати негативні прояви (у 

вигляді тенденції до самокритики).  

Аналіз теоретичних основ методики «Дитячо-Підліткова Шкала 

перфекціонізму» П. Хьюітта та Г. Флетта дозволяє перейти до опису етапів її 

адаптації на українській вибірці дітей і підлітків та аналізу статистичних 

показників валідності та надійності.  

Адаптація методики «Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму» («The 

Child and Adolescent Perfectionism Scale» або CAPS) проходила у чотири 

етапи. Як вже зазначалося, на першому етапі відбувався аналіз вихідних 

теоретичних положень авторів, які лягли в основу розробки зазначеного 

опитувальника. Другий етап адаптації методики «CAPS» був присвячений 

перекладу тексту опитувальника та інструкцій до нього на мову користувачів 

(у даному випадку – переклад з англійської на українську мову) з 

відповідною еспертною оцінкою відповідності оригіналу [2; 11]. Третій етап 

передбачав оцінку психометричних показників (валідності та надійності) 

отриманої методики на основі результатів її апробації на вибірці 

досліджуваних [66; 101]. І, нарешті, четвертий, заключний етап адаптації мав 

на меті стандартизацію отриманих показників на відповідних вибірках: 

встановлення норм та рівнів вираженості субшкал перфекціонізму, 

характерних для українських дітей і підлітків [12; 102].  

Оригінальний опитувальник «The Child and Adolescent Perfectionism 

Scale» (Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму) складається з 22 питань, 

які розподіляються за двома показниками: Я-орієнтований і соціально 

приписаний перфекціонізм [28, с. 179].  
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На першому етапі адаптації питання «Дитячо-підліткової шкали 

перфекціонізму» формулювались шляхом перекладу тверджень оригінальної 

методики «The Child and Adolescent Perfectionism Scale». Спочатку відбувався 

переклад з англійської мови на українську (Додаток А).  

В результаті повторного перекладу смислових викривлень у 

твердженнях методики не було виявлено. Тому для пілотажного дослідження 

та визначення показників надійності і валідності було запропоновано 

україномовний варіант методики «Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму». 

Загалом, для адаптації опитувальника було здійснено асиметричний 

переклад, який передбачав збереження смислового навантаження                 

тверджень і дотримання вимог чіткості й однозначності формулювань [11,          

с. 49–50]. 

Для визначення психометричних характеристик адаптованого на 

українській вибірці опитувальника «Дитячо-підліткова шкала 

перфекціонізму» П. Хьюітта та Г. Флетта, було здійснено перевірку 

показників валідності і надійності. Адаптація опитувальника відбувалась із 

залученням учнів загальноосвітньої школи (108 осіб) віком 12–17 років. 

Таблиця 2.3  

Показник внутрішньої узгодженості тверджень для адаптованого 

опитувальника 

Показники надійності (за внутрішньою 

узгодженістю тверджень) 

 

Коефіцієнт 

Альфа 

Кронбаха 

Коефіцієнт Альфа-Кронбаха 

для стандартизованих 

тверджень 

Твердження 

(n) 

Досліджувані 

(n) 

0,788 0,792 22 108 

 

З метою перевірки надійності адаптованого опитувальника було 

проведено аналіз внутрішньої узгодженості тверджень (за допомогою 

статистичного показника Альфа-Кронбаха). Як відомо, тест вважається 

достатньо надійним, якщо коефіцієнт Альфа-Кронбаха знаходиться в межах 
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від 0,7 до 0,9 й показує, що отримані в методиці значення близькі до істинних 

показників, які вимірюються [66, с. 174]. Показник Альфа Кронбаха для 

адаптованої нами методики склав 0,792 (табл. 2.3), що свідчить про високий 

показник надійності за внутрішньою узгодженістю тверджень.  

Ще одним показником для визначення надійності адаптованої 

методики є статистичний аналіз ретестової надійності – стійкості результатів 

дослідження під час повторного тестування. Для визначення показників 

ретестової надійності було проведено повторне дослідження перфекціонізму 

на тій же вибірці (учні загальноосвітньої школи віком 12–17 років і 

представники клінічної вибірки з розладами емоційного спектру) за 

допомогою опитувальника «Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму»          

П Хьюітта та Г. Флетта з інтервалом у 1,5 місяця після першого дослідження. 

Важливою умовою отримання достовірних показників ретестової 

надійності адаптованого опитувальника було забезпечення стандартизації 

методики (чіткість і однозначність інструкції та процедури досідження), а 

також забезпечення повторного дослідження на одних і тих же респондентах.  

Таблиця 2.4  

Результати аналізу ретестової надійності адаптованого опитувальника 

                                                               Перфекціонізм (ретестове дослідження) 

Перфекціонізм (первинне дослідження) 

Коефіцієнт кореляції Пірсона 0,972** 

Примітка: показники кореляційного зв’язку на статистично значущому рівні 

р≤0,01** 

Після проведення повторного дослідження було здійснено 

кореляційний аналіз результатів первинного і ретестового випробування для 

визначення стійкості отриманих результатів тестування у часі. Результати 

кореляційного аналізу показників перфекціонізму у підлітків на основі 

первинного й повторного дослідження (табл. 2.4) свідчать про стійкість 

результатів адаптованої методики в часі (r = 0,972, p ≤ 0,01). Таким чином, 

методика «Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму» П. Хьюітта та                
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Г. Флетта дозволяє отримати достовірні й надійні відомості під час 

діагностики вираженості перфекціонізму у дітей та підлітків. 

З метою перевірки того, наскільки запитання адаптованого 

опитувальника діагностики перфекціонізму є інформативними, було 

застосовано аналіз дескриптивних статистик пунктів (тверджень) тесту. 

Такий аналіз дозволив визначити варіативність відповідей на кожен з пунктів 

методики для того, щоб запропоновані твердження могли диференціювати 

респондентів у вибірці за рівнем вираженості досліджуваної ознаки. Для 

аналізу інформативності завдань методики для кожного твердження було 

розраховано середнє значення, стандартне відхилення, дисперсію й відсоток 

відповідей за кожним пунктом шкали Лайкерта (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5  

Статистичні показники інформативності тверджень опитувальника 

(приклади тверджень) 
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Процентилі 

20 25 40 50 60 70 85 

Т1* 108 3,31 1,4 1,8 ≤1,9 2,2 3,0 3,5 3,9 4,5 4,7 

Т2* 108 3,87 1,0 1,0 ≤2,9 3,2 3,7 4,0 4,3 4,7 4,9 

Т3* 108 3,28 1,3 1,7 ≤1,9 2,2 3,0 3,4 3,8 4,4 4,6 

* Роз'яснення тверджень тесту 

Т1* Я відчуваю, що люди загадто багато хочуть від мене 

Т2* Я завжди намагаюсь отримати найвищі оцінки у завданнях 

Т3* Я не завжди прагну бути найкращим 

 

Виходячи з отриманих показників, слід вказати, що всі питання 

адаптованого опитувальника П. Хьюітта та Г. Флетта характеризуються 

високою варіативністю, яку можна спостерігати за показниками дисперсії 

стандартного відхилення та процентилів показників. Це означає, що 
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твердження тесту дозволяють отримувати статистично значущі показники 

щодо диференціації дітей і підлітків за рівнем перфекціонізму.  

Валідність методики відображає її здатність вимірювати ту властивість, 

для визначення якої методика призначена. У нашому дослідженні такою 

властивістю є перфекціонізм у дітей та підлітків. Для аналізу статистичної 

достовірності результатів адаптованої методики «Дитячо-підліткова шкала 

перфекціонізму» було здійснено аналіз наступних типів валідності: очевидна, 

конкурентна (конвергентно-дивергентна), прогностична, змістова та 

конструктна.  

Для визначення очевидної валідності (рівень усвідомлення об’єкта, що 

вимірюється) адаптованої версії опитувальника в кінці бланку відповідей 

досліджуваним було поставлено наступне відкрите питання: «Як ви вважаєте, 

які особистісні риси вимірює дана методика?». За результатами 

статистичного аналізу відповідей на відкрите запитання 49% досліджуваних 

(53 підлітка) не здогадувались, що вимірює опитувальник; 15% (15 підлітків) 

утримались від відповіді; 25% (27 підлітків) називали близькі до 

перфекціонізм поняття (відповідальність, вимогливість і критичність, 

наполегливість у досягненні поставлених цілей, тривожність у навчанні); 

11% (13 підлітків) правильно визначили мету опитувальника (визначення 

прагнення до досконалості) (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Показники очевидної валідності для адаптованої методики  

 Не 

здогадувались, 

що вимірює 

опитувальник 

Називали 

близькі за 

заначенням 

поняття 

Визначили, 

що діагностує 

опитувальник 

Утрималися 

від відповіді 

% 

досліджуваних 

49% 25% 11% 15% 

N 

досліджуваних 

53 27 12 16 
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Адаптований варіант опитувальника «Дитячо-підліткова шкала 

перфекціонізму» П. Хьюітта та Г. Флетта має середній рівень очевидної 

валідності. Згідно з критеріями оцінки статистичної достовірності методики, 

опитувальник вважається валідним, якщо у досліджуваного складається 

враження, що він вимірює те, що повинен вимірювати. У нашому 

дослідженні 36 % досліджуваних припустили, що методика призначена для 

визначення прагнення бути досконалим та ідеально виконувати завдання (що 

являється еквівалентними характеристиками перфекціонізму). Тому, можна 

припустити, що адаптована методика «Дитячо-підліткової шкали 

перфекціонізму» має достатній рівень прогностичної валідності.  

В якості зовнішнього критерію для визначення критеріальної 

(зовнішньої) валідності було обрано оцінку класними керівниками 

старанності досліджуваних учнів у класі за рейтинговою шкалою від 1 

(зовсім не старанний) до 10 (дуже старанний). Відповідно було здійснено 

кореляційний аналіз показників перфекціонізму, отриманих за допомогою 

адаптованого опитувальника «Дитячо-підліткова шкала перфекціонзму», і 

результатів суб’єктивної оцінки класними керівниками старанності учнів 

(табл. 2.7).  

Таблиця 2.7 

Результати аналізу критеріальної валідності адаптованого 

опитувальника  

 Оцінка старанності учнів педагогом 

Загальний рівень перфекціонізму 

(за результатами адаптованої 

методики) 

Коефіцієнт кореляції 

Пірсона 

0,711* 

Примітка: показники кореляційного зв’язку на статистично значущому рівні 

р≤0,05* 

У результаті кореляційного аналізу сила зв’язку між отриманими за 

допомогою опитувальника показниками перфекціонізму і оцінкою 

старанності учнів педагогами склала r = 0,711. Оскільки перфекціонізм 

визначається як прагнення до ідеального виконання роботи й, зокрема, як 



91 
 

старанність у навчанні, то високий кореляційний зв'язок з оцінкою вчителями 

рівня старанності може свідчити про те, що адаптована методика дійсно 

спрямована на визначення проявів перфекціонізму у дітей та підлітків.  

Конкурентна або конвергентна-дивергентна валідність (висока 

кореляція адаптованого опитувальника з іншими методиками, які вимірюють 

конкретну властивість, або властивість, близьку за змістом і низькі 

коефіцієнти кореляції з методиками, які вимірюють протилежні властивості) 

[11, с. 173] була визначена в нашому дослідженні через кореляційний аналіз 

зв’язку показників перфекціонізму за адаптованим нами опитувальником з 

показниками саморегуляції лінощів (Анкета «Саморегуляція прояву лінощів» 

А. Д. Богданової та С. Т. Посохової). Після проведення кореляційного аналізу 

зазначених показників було отримано достатньо високий коефіцієнт 

оберненої кореляції (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8  

Показники конкурентної валідності для методик «Дитячо-підліткова 

шкала перфекціонізму» і «Саморегуляція прояву лінощів» 

                                            Труднощі в саморегуляції лінощів (Опитувальник  

                                                         «Саморегуляція прояву лінощів») 

Загальний рівень перфекціонізму  

(адаптований опитувальник) 

Коефіцієнт кореляції Пірсона -0,678** 

Примітка: показники кореляційного зв’язку на статистично значущому рівні 

р≤0,05* 

Отриманий зв'язок є статистично значущим та відображає залежність, 

відповідно з якою досліджувані з високим рівнем перфекціонізму мають 

достатньо високий рівень саморегуляції лінощів (за анкетою «Саморегуляція 

прояву лінощів» високі показники свідчать про низький рівень саморегуляції 

лінощів, тому кореляційний зв'язок із показниками перфекціонізму є 

оберненим). Такий зв'язок можна пояснити прагненням перфекціоністів до 

досягнення високий результатів, які передбачають докладання великих 

зусиль, і здатністю до регуляції рівня лінощів.  
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Ще одним інструментом для визначення конкурентної валідності була 

Шкала самооцінки мотивації схвалення Д. Марлоу та Д. Крауна. Дана 

методика демонструє готовність людини відповідати соціальним нормам. А 

оскільки для перфекціоністської самопрезентації характерне прагнення 

відповідати встановленим соціальним стандартам, було висунено 

припущення про наявність високої мотивації схвалення у підлітків з 

вираженим рівнем перфекціонізму [98, с. 635–636]. Результати кореляційного 

аналізу продемонстрували статистично достовірний зв'язок між рівнем 

перфекціонізму (отриманим за зрезультатами адаптованого опитувальника) 

та мотивації схвалення (Шкала Д. Марлоу та Д. Крауна) з силою зв’язку          

r = 0,511 (табл. 2.9).  

Таблиця 2.9  

Показники конкурентної валідності для методик «Дитячо-підліткова 

шкала перфекціонізму» і «Шкала мотивації схвалення» 

                                                                                Шкала мотивації схвалення 

Загальний рівень перфекціонізму (ДПШП) 

Коефіцієнт кореляції Пірсона 0,511* 

Примітка: показники кореляційного зв’язку на статистично значущому рівні 

р≤0,05* 

 

Для визначення конкурентної валідності субшкал «Дитячо-підліткової 

шкали перфекціонізму» було здійснено кореляційний аналіз показників 

субшкал «Я-орієнтований» і «соціально приписаний» перфекціонізм з 

показниками за методикою Дж. Роттера з визначення локусу контролю (в 

адаптації А. Г. Грецова для підлітків). Припускалось, що субшкала «Я-

орієнтований перфекціонізм» матиме прямі кореляційні зв'язки з 

інтернальним локусом контролю, тоді як субшкала «соціально приписаний 

перфекціонізм» позитивно корелюватиме з екстернальним локусом 

контролю. В результаті було отримано такі дані (табл. 2.10).  
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Таблиця 2.10  

Показники конкурентної валідності для шкал методик «Дитячо-

підліткова шкала перфекціонізму» і «Локус контролю»  

 Екстернальність Інтернальність 

Я-орієнтований 

перфекціонізм 

Коефіцієнт кореляції 

Пірсона 

-0,121 0,312* 

Соціально 

приписаний 

перфекціонізм 

Коефіцієнт кореляції 

Пірсона 

0,404* -0,396* 

Примітка: показники кореляційного зв’язку на статистично значущому рівні 

р≤0,05* 

Соціально приписаний перфекціонізм, як і передбачалось, має більш 

тісний прямий кореляційний зв'язок з екстернальним локусом контролю. 

Підлітки з таким перфекціонізмом схильні приписувати іншим людям чи 

зовнішнім подіям відповідальність за свої помилки. Я-орієнтований 

перфекціонізм більш тісно корелює з інтернальним локусом контролю, при 

цьому відсутня значуща обернена кореляція з екстернальним локусом 

контролю. 

Прогностична валідність (кореляція опитувальника з віддаленими в 

часі зовнішніми критеріями) доводилась за допомогою аналізу 

наполегливості і старанності в області академічних навичок (навчання в 

школі). Було проведено опитування вчителів щодо успіхів та оцінок 

досліджуваних, яке відповідає результатам оцінки критеріальної (зовнішньої) 

валідності опитувальника. 

Конструктна валідність (як внутрішня узгодженість тверджень в 

субшкалах) у нашому випадку вимірювалась за допомогою статистичних 

показників Альфа Кронбаха, які демонструють внутрішню узгодженість 

питань в рамках кожної з субшкал «Я-орієнтований перфекціонізм» та 

«соціально приписаний перфекціонізм». У результатаі аналізу було отримано 

такі відомості (табл. 2.11): показники внутрішньої узгодженості всередині 

кожної з двох субшкал є достатніми для підтвердження конструктної 

валідності. 
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Таблиця 2.11  

Показники внутрішньої узгодженості тверджень за субшкалами 

адаптованого опитувальника 

Показники надійності Субшкали 

перфекціонізму Коефіцієнт Альфа Кронбаха Кількість тверджень 

0,701 12 Я-орієнтований 

0,756 10 Соціально приписаний 

 

Останнім етапом в адаптації опитувальника «Дитячо-підліткова шкала 

перфекціонізму» П. Хьюітта та Г. Флетта була стандартизація процедури й 

інтерпретації результатів дослідження (встановлення кількісних показників 

рівнів вираженості перфекціонізму та їх якісна інтерпретація).  

Остаточний варіант адаптованої методики складається з 22 тверджень, 

серед яких 19 прямих і 3 зворотні твердження. Кожне з тверджень 

обробляється відповідно до ключа.   

Підрахунок сирих балів проводиться наступним чином (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Підрахунок сирих балів за шкалами адаптованого опитувальника  

Шкали Прямі твердження Обернені твердження 

Я-орієнтований 

перфекціонізм 

1,2,4,6,7,11,14,16,17,19 10, 22 

Соціально приписаний 

перфекціонізм 

3,5,8,9,12,13,15,21,18 20 

Інтегральна шкала 

перфекціонізму 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13, 

14,15,16,17,18,19,21 

10, 20, 22 

 

Прямі твердження: «Повністю не згоден» - 1 бал; «Скоріше не згоден» - 

2 бали; «Складно відповісти» - 3 бали; «Скоріше згоден» -  4 бали; «Повністю 

згоден» - 5 балів. 
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Обернені твердження: «Повністю не згоден» - 5 балів; «Скоріше не 

згоден» - 4 бали; «Складно відповісти» - 3 бали; «Скоріше згоден» -  2 бали; 

«Повністю згоден» - 1 бал. 

З метою стандартизації підрахунку й процедури інтерпретації 

результатів методики було обчислено середнє значення та стандартне 

відхилення для визначення меж (рівнів) вираженості перфекціонізму у дітей 

та підлітків (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13  

Показники розподілу даних і рівнів вираженості перфекціонізму за 

адаптованою методикою (описові статистики) 

Показники 

перфекціонізму 

К
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Процентилі 

25 50 75 

Загальний  108 73,5 12,5 43 104 64,5 73 83 

Я-орієнтований 108 40 7,2 23 57 31,5 41 52 

Соціально 

приписаний 

108 34 6,8 20 48 29 37 43 

 

Відповідно до розподілу показників за адаптованим опитувальником 

було прийнято рішення про розподіл балів для перфекціонізму за 

наступними рівнями:  

Загальний перфекціонізм:  

22 – 42 бали – дуже низький рівень;  

43 – 64 бали – низький рівень;  

65 – 73 бали – середній рівень;  

83 бали і вище – високий рівень.  

Я-орієнтований перфекціонізм:  

12 – 31 бал – дуже низький рівень; 

 32 – 41 бал – низький рівень;  

42 – 52 бали – середній рівень,  
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52 бали і вище – високий рівень.  

Соціально приписаний перфекціонізм:  

10 – 20 балів – дуже низький рівень;  

21 – 29 – низький рівень;  

30 – 37 балів – середній рівень;  

43 і вище балів – високий рівень. 

З метою якісного опису рівнів вираженості перфекціонізму в 

адаптованому опитувальнику (інтерпретації показників) було використано 

результати емпіричного дослідження, які свідчать про існування статистично 

значущого зв’язку між рівнем вираженості перфекціонізму і тривожно-

депресивними патернами. Для підлітків з високим рівнем перфекціонізму 

характерні виражені на високому рівні тривожно-депресивні патерни. Тому, 

виходячи з таких даних, високі показники перфекціонізму за адаптованою 

методикою «ДПШП» можна вважати показниками деструктивного 

перфекціонізму, оскільки вони вони передбачають виражений негативний 

вплив на психологічне благополуччя підлітків.  

Інтерпретація результатів. 

Дуже низький рівень: може свідчити про наявність психологічних 

проблем, оскільки прагнення показати себе з кращого боку, чогось досягти у 

житті є необхідною складовою розвитку дітей та підлітків. Відсутність 

орієнтації на успіх, низька мотивація досягнення та низький рівень домагань 

не характерні для «нормального» розвитку особистості. 

Дуже низькі показники можуть відображати емоційний стан дитини, 

якщо вона чимось засмучена, відчуває себе втомленою, що впливає на 

відповіді в опитувальнику. 

Низький рівень: діти та підлітки з низьким рівнем перфекціонізму 

зазвичай мають низьку цілеспрямованість, мало зважають на якість 

виконання певної діяльності чи високі досягнення.  
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При низькому рівні соціально приписаного перфекціонізму дітей та 

підлітків мало турбує схвалення чи оцінка зовнішнього оточення, навчальні 

оцінки чи похвала не є для них значущими у житті.  

При Я-орієнтованому перфекціонізму відсутні внутрішні прагнення 

щодо досягнення досконалих результатів; ймовірно відсутні стійкі інтереси 

чи навчальні предмети, в яких підліток хотів би показати себе з кращого 

боку.  

Середній рівень: діти та підлітки мають конструктивні 

перфекціоністські установки, усвідомлюють, що можуть реалізувати себе 

через високі досягнення. Перфекціонізм зазвичай проявляється у тих сферах, 

які є значимими для дитини, і в яких вона може оптимально реалізувати свій 

внутрішній потенціал. Перфекціоністи здатні приймати помилки і невдачі, 

адекватно на них реагувати, гнучкі у своїй поведінці. 

Я-орієнтований перфекціонізм при середніх показниках проявляється 

як конструктивне внутрішнє прагнення бути кращим, прикладати такі 

зусилля, які відповідають результатам і отримувати внутрішнє задоволення 

від досягнень. 

Діти та підлітки, які проявляють середній рівень перфекціонізму 

прагнуть відповідати вимогам оточуючих, оскільки високі досягнення 

можуть приносити вигоду, дозволяють зайняти високий статус серед 

референтної групи чи отримати схвалення. Такі діти здатні критично 

ставитись до приписаних соціальним оточенням вимог, співвідносити їх з 

власними можливостями.  

Високий рівень: свідчить про ознаки деструктивного перфекціонізму; у 

дитини чи підлітка відмічається виражене деструктивне прагнення до 

досконалості, яке охоплює усі сфери життя. Бажання досягати лише 

найвищих результатів абсолютизується, будь-які досягнення, які не 

відповідають найвищому рівню, сприймаються як помилки та невдачі. «Я-

ідеальне» дитини нереалістично завищене, має великий розрив з «Я-

реальним» і може призводити до ряду психологічних проблем 
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(психосоматичних, емоційних) у зв’язку з прагненням повністю відповідати 

встановленому ідеалу.   

При високому рівні Я-орієнтованого перфекціонізму підліток сам 

встановлює перед собою високі стандарти, демонструє високий рівень 

домагань і, як правило, має інтернальний локус контролю. Відмічаються 

ригідні установки щодо досконалого виконання будь-якої діяльності, 

виражений страх допущення помилок, що призводить до появи патернів 

тривоги і депресії.  

При високих показниках соціально приписаного перфекціонізму 

дитина прагне відповідати очікуванням оточуючих (батьків, вчителів, інших 

значущих людей), які встановлюють перед нею завищену планку в 

досягненнях. Прагнення до  досконалості обумовлюється бажанням не 

розчарувати та отримати схвалення від соціального оточення. Когнітивні 

схеми у таких підлітків ригідні і дисфункціональні, прагнення уникнути 

помилок для отримання схвалення оточуючих викликає високий рівень 

вираженості тривожно-депресивних патернів.   

Загалом, внутрішня структура адаптованої на українській вибірці 

«Дитячо-підліткової шкали перфекціонізму» П. Хьюітта та Г. Флетта 

передбачає наявність двох шкал: «Я-орієнтований перфекціонізм» та 

«Соціально приписаний перфекціонізм». При підрахунку даних можна 

отримати три показники: результати за двома вказаними шкалами та 

підсумкові результати за інтегральною шкалою методики. Отже, показники 

валідності та надійності адаптованого опитувальника дозволяють вважати 

його адекватним інструментом вивчення дитячо-підліткового 

перфекціонізму, який дозволяє отримувати достовірні результати.  

 

Висновки до другого розділу  

 

1. Організація дослідження передбачала визначення вибірки 

досліджуваних, вибір адекватних щодо завдань дослідження методів та 



99 
 

характеристику основних етапів проведення дослідження. До загальної 

вибірки ввійшли 186 досліджуваних, віком 11–18 років. Було сформовано дві 

групи – клінічну і нормотипічну. До клінічної групи ввійшла 31 особа віком 

11–17 років з депресивними, тривожно-фобічними та змішаними тривожно-

депресивними розладами. До нормотипічної групи – 155 осіб віком 11–18 

років з відсутністю клінічно підтверджених тривожно-депресивних розладів 

та будь-яких інших психічних порушень. Таким чином специфіка обраної 

вибірки дала змогу дослідити вікові особливості перфекціонізму у страшому 

та молодшому підлітковому віці; визначити кількісні і якісні відмінності 

перфекціонізму при емоційних розладах та емоційних проблемах, які 

знаходяться на межі норми і патології.   

2. Для реалізації цілей емпіричного дослідження обрано такі 

психодіагностичні методики: «Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму» / 

САРS Г. Флетт і П. Хьюітт (адаптована на українській вибірці), «Мотивація 

успіху і боязнь невдачі» А. А. Реана, «Методика багатомірної оцінки дитячої 

тривожності» К. Малкової, підліткова «Шкала депресії» А. Т. Бека, 

«Методика багатофакторного дослідження особистості» Р. Кетелла, 

«Методика вивчення батьківських установок» / PARI Е. С. Шефер та               

Р. К. Белл (в адаптації Т. В. Нещерет). Вказані методики дали змогу розкрити 

якісні та кількісні особливості перфекціонізму; проаналізувати його зв'язок з 

депресивними і тривожними патернами; з'ясувати місце перекціонізму у 

структурі особистості підлітка; визначити роль батьківських установок у 

формуванні підліткового перфекціонізму.  

3. Доведено психометричні показники адаптованої методики «Дитячо-

підліткова шкала перфекціонізму» П. Хьюітта та Г. Флетта. Очевидна 

валідність виявилась достатньою, оскільки частина досліджуваних вказала, 

на що спрямований опитувальник. Критеріальну (зовнішню) валідність 

доведено з допомогою високого кореляційного зв'язку між показниками 

перфекціонізму в опитувальнику і оцінкою старанності учнів педагогами. 

Конкурентну валідність було виявлено через наявність достатньо високих 
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кореляційних зв’язків між ДПШП П. Хьюітта і Г. Флетта та методиками, що 

вимірюють схожі психологічні феномени. Прогностична валідність доведена 

за допомогою аналізу наполегливості і старанності в області академічних 

успіхів у підлітків-перфекціоністів.  

4. Перевірку надійності опитувальника здійснено шляхом визначення 

внутрішньої узгодженості питань за коефіцієнтом Альфа Кронбаха та 

ретестової надійності. Отриманий показник Альфа Кронбаха для адаптованої 

методики свідчить про високий показник надійності за внутрішньою 

узгодженістю тверджень. Значущі показники кореляції між первинним і 

повторним дослідженням свідчать про високу стійкість показників 

перфекціонізму в часі.  

Останнім етапом в адаптації опитувальника була стандартизація 

процедури й інтерпретації результатів дослідження. Отримані результати 

вказують на адаптовану методику «ДПШП» як на валідний та надійний 

психодіагностичний інструмент для діагностики перфекціонізму у  підлітків. 
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РОЗДІЛ 3 

 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

ДЕСТРУКТИВНОГО ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ЯК ЧИННИКА  

ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИХ ПАТЕРНІВ У ПІДЛІТКІВ 

 

Третій розділ містить аналіз зв'язку деструктивного перфекціонізму 

підлітків з тривожно-депресивними патернами. Надано порівняльну 

характеристику перфекціонізму нормотипічних підлітків та підліткам з 

емоційними розладами. Описано місце перфекціонізму у структурі 

особистості підлітка. Охарактеризовано їхні статево-вікові особливості 

перфекціонізму. Побудовано типологію конструктивних та деструктивних 

підлітків-перфекціоністів. 

 

3.1. Зв'язок деструктивного перфекціонізму підлітків з тривожно-

депресивними патернами  

Деструктивний перфекціонізм у дітей та підлітків є значущим 

фактором ризику тривожно-депресивної симптоматики, психосоматичних та 

харчових розладів, які викликають труднощі в адаптації і можуть слугувати 

підґрунтям для розвитку емоційних розладів у старшому віці. 

Тому нами було проведено дослідження з визначення зв’язку 

підліткового перфекціонізму та рівня тривожно-депресивних патернів. На 

даному етапі дослідженні брали участь 70 підлітків віком 12–16 років (26 

дівчат та 44 хлопці). Для визначення особливостей зв’язку підліткового 

перфекціонізму з тривожно-депресивним спектром було використано такі 

методики: адаптована «Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму»                  

П. Хьюітта та Г. Флетта [17]; «Методика багатовимірної оцінки тривожності»          

К. Малкової [90] та підліткова «Шкала депресії» А. Т. Бека [137].   
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Було отримано матрицю кореляційних зв’язків між рівнем підліткового 

перфекціонізму та тривожно-депресивних патернів. Кореляційний аналіз 

продемонстрував наявність статистично значущого кореляційного зв’язку 

між вираженістю перфекціонізму у підлітків і загальним рівнем тривожності 

за критерієм Пірсона (r = 0,586, р ≤ 0,01) та наявність достовірного зв’язку 

між підлітковим перфекціонізмом і депресивними патернами (r = 0,568,          

р ≤ 0,01) (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1  

Показники кореляційного зв’язку між рівнем підліткового 

перфекціонізму, загальною тривожністю та депресивними патернами 

 Загальна тривожність Депресивні патерни 

Перфекціонізм 0,586** 0,568** 

Примітка: значення кореляційних зв’язків за коефіцієнтом Пірсона на значущому 

рівні р≤0,01** 

 

Можна  припустити,  що  зі  зростанням  рівня вираженості 

деструктивного перфекціонізму у підлітків підвищується рівень їх 

тривожності. Така ж тенденція спостерігається і при аналізі зв’язку 

депресивних патернів та перфекціонізму.  

Зв'язок деструктивного перфекціонізму та високого рівня тривожності 

у підлітків опосередковується наявністю надмірно високих особистісних 

стандартів, які призводять до переживання постійного стресу (прагнення 

відповідати встановлленим нереалістичним стандартам). Щільний зв’язок 

перфекціонізму та депресивної симптоматики обумовлюється негативно 

забарвленими емоціями провини, розчарування та сорому, характерними для 

підлітків з деструктивним прагненням досконалості. Зокрема, Е. П. Ільїн 

констатує щільний зв’язок перфекціонізму та інтроективної депресії, яка 

характеризується надмірною самокритикою, перманентним почуванням 

провини та зосередженістю на власних помилках і невдачах [60, с. 58].  

Отримані в дослідженні дані дозволили порівняти та проаналізувати 

міру вираженості різних компонентів тривожності у підлітків з                       
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Я-орієнтованим,  соціально  приписаним  та  загальним  видами 

перфекціонізму.  

 

Рис. 3.1. Показники кореляційного зв’язку між компонентами 

тривожності та видами перфекціонізму у підлітків 

 

 За результатами дослідження підлітків було виявлено, що загальний 

перфекціонізм має щільний зв'язок з такими компонентами тривожності, як 

(рис. 3.1): тривога у стосунках з учителями (r = 0,541; р ≤ 0,01); тривога, 

пов’язана з успішністю в навчанні (r = 0,674; р ≤ 0,01); тривога у ситуаціях 

перевірки знань (r = 0,575; р ≤ 0,01); зниження психічної активності у зв’язку 

з тривогою (r = 0,569; р ≤ 0,01); підвищення вегетативної реактивності у 

зв’язку з тривогою (r = 0,558; р ≤ 0,01). 

Найбільш щільним  є  зв'язок  між  перфекціонізмом та тривогою, 

пов’язаною з успішністю в навчанні та ситуаціями перевірки знань (сила 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Я-орієнтований перфекціонізм 

Соціально приписаний перфекціонізм 

Загальний перфекціонізм 
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кореляційного зв’язку на рівні вище середнього). Підлітки з високим рівнем 

перфекціонізму переживають виражене занепокоєння у зв’язку з потребою 

досягнення успіху. Провідним видом діяльності, в якому підлітки можуть 

продемонструвати власну досягальну активність, є навчальна діяльність. 

Перфекціоністи ставлять перед собою надмірно завищені цілі, дуже болісно 

реагують на наявність помилок та невдач, що призводить до підвищення 

рівня тривоги, пов’язаної з успішністю в навчанні.  

Результати нашого дослідження демонструють щільний зв'язок між 

перфекціоністськими рисами та особливостями психофізіологічного і 

психовегетативного тривожного реагування підлітків в стресогенних 

ситуаціях (зниження психічної активності та підвищення вегетативної 

реактивності у зв’язку з тривогою). Такий зв'язок пояснюється постійним 

перебуванням перфекціоністів у стані напруження, необхідністю  досягати 

найвищих результатів, відповідати очікуванням оточуючих, що призводить 

до виснаження, зниження адаптивних ресурсів організму, психовегетативних 

реакцій та астенії.  

Наявність тривоги у стосунках з учителями для підлітків з високим 

рівнем перфекціонізму пояснюється ототожненням педагогів з тими людьми, 

які оцінюють результативність та якість виконання навчальної діяльності. 

Таким чином, кожна ситуація взаємодії з учителем несе на собі відбиток 

прояву активності досягнення та її оцінки значущими дорослими. Постійне 

очікування негативної оцінки з боку вчителя підсилює почування тривоги та 

незадоволення собою і призводить до деструктивних наслідків.  

Я-орієнтований перфекціонізм у підлітків найбільш щільно пов'язаний 

з тривогою у ситуаціях перевірки знань (r = 0,547; р ≤ 0,01) та тривогою у 

зв’язку з успішністю в навчанні (r = 0,586; р ≤ 0,01). Підлітки з домінуванням 

такого виду перфекціонізму вважають, що вони повинні виправдати свої 

найвищі стандарти, бути досконалими у всьому (табл. 3.2). Досліджувані з  

Я-орієнтованим перфекціонізмом самі ставлять перед собою високі цілі і 

намагаються їх досягти. Ситуація перевірки знань є ключовою для оцінки 
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відповідності чи невідповідності очікуваним результатам. У зв’язку з 

наявністю перфекціоністських тенденцій успішність у навчанні виступає 

фактором задоволення чи незадоволення собою. Якщо перфекціонізм має 

виражені деструктивні риси, то навіть найменше відхилення від найкращого 

результату (отримання не найвищої оцінки в класі, друге місце в конкурсах 

тощо) призводить до невротизації і самозвинувачення. Тому такі учні 

перебувають у стані постійної тривоги, очікуючи таких невдач. 

Психологічні дослідження Я-орієнтованого перфекціонізму у дітей та 

дорослих демонструють його зв'язок зі збідненою психологічною адаптацією, 

яка в комбінації з високим рівнем життєвого стресу може продукувати 

депресивний настрій, тривогу та інші емоційні порушення [34, с. 36-37]. 

Таблиця 3.2  

Показники кореляційного зв’язку між компонентами тривожності та 

видами перфекціонізму у підлітків 

Компоненти    

 тривожності 
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Загальний 0,414

* 
0,490

* 
0,541

* 
0,490

* 
0,675

* 
0,426

* 
0,575

* 
0,569

*
 0,558

* 

Я-

орієнтований  

0,479
* 

0,446
* 

0,466
* 

0,417
* 

0,586
* 

0,332 0,547
* 

0,399 0,409
* 

Соціально 

приписаний 

0,317 0,539
* 

0,525
* 

0,426
* 

0,574
* 

0,336 0,485
* 

0,462
* 

0,382 

Примітка: значення кореляційних зв’язків за коефіцієнтом Пірсона на значущому 

рівні р≤0,01**; р≤0,05* 

 

Соціально приписаний перфекціонізм у підлітків має щільний зв'язок з 

тривогою у стосунках з учителями (r = 0,525, p ≤ 0,01) та тривогою у зв’язку з 

оцінкою оточуючих (r = 0,539, p ≤ 0,01) (табл. 3.2). Такі результати 

кореляційних зв’язків відображають прагнення соціально приписаних 

перфекціоністів відповідати очікуванням оточуючих, які ставлять завищені 
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вимоги по відношенню до них. У підлітків, у яких провідним видом 

діяльності є навчання, тривога найчастіше виникає у зв’язку з негативною 

оцінкою з боку учителів. Тривога у зв’язку із загальною оцінкою оточуючих 

відображає прагнення досліджуваних з соціально приписаним 

перфекціонізмом відповідати очікуванням широкого кола оточуючих 

(учителі, батьки, рідні та друзі). 

Надмірні очікування по відношенню до дітей та підлітків з високим 

рівнем соціально приписаного перфекціонізму можуть продукувати низьку 

самооцінку, самотність і депресію. Депресивна симптоматика може виникати 

у зв’язку з наявністю ірраціональних переконань та надмірно високих вимог 

по відношенню до себе, характерних для перфекціоністів [163, с. 1315]. Як 

зазначає Е. П. Ільїн, діти та підлітки з високим рівнем перфекціонізму 

пред’являють надмірно високі вимоги до себе та інших; вони більш схильні 

до емоційних та фізичних розладів, проявляють меншу гнучкість, мають 

досить вузькі та стереотипні погляди на життя [60, с. 56]. 

Таким чином, за результатами дослідження високі показники 

перфекціонізму чинять деструктивний вплив на особистість у вигляді 

виражених тривожно-депресивних патернів. Чим більший рівень прояву 

мають перфекціоністські тенденції, тим вища ймовірність виникнення 

підвищеної тривоги і депресивних патернів у підлітків. Тому слід зазначити, 

що деструктивним є високий рівень перфекціонізму, для якого характерна 

ригідність в поведінці, невиправдано високий рівень домагань, нездатність 

допускати помилки та невдачі на шляху до досягнення поставлених цілей. 

Деструктивний перфекціонізм у підлітків є значущим фактором виникнення 

тривожно-депресивних патернів, які викликають труднощі адаптації і можуть 

слугувати підґрунтям для розвитку емоційних розладів у старшому віці.  

Проаналізовані нами раніше психологічні дослідження свідчать про 

каузальний зв'язок деструктивного перфекціонізму з розладами емоційного 

спектру, тому нами було проведено порівняльний аналіз перфекціонізму на 

двох групах підлітків – клінічній та «нормотипічній», що дозволило виявити 
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його особливості у підлітків з емоційними розладами. До клінічної групи 

ввійшли 31 досліджуваних віком від 11 до 17 років з депресивними, 

тривожно-фобічними та змішаними тривожно-депресивними розладами (13 

хлопців та 18 дівчат). До даної групи були включені підлітки з емоційними 

розладами, відсутністю психотичних проявів та достатнім для проходження 

дослідження рівнем інтелекту (такі вимоги було висунено для уникнення 

впливу побічних змінних на результати дослідження та необхідності 

отримати достовірні дані за допомогою особистісних психодіагностичних 

методик). До «нормотипічної» групи досліджуваних ввійшли 70 підлітків 

віком від 12 до 16 років (26 дівчат та 44 хлопці) з відсутністю емоційних 

розладів та будь-яких інших психічних порушень (табл. 3.3).   

Таблиця 3.3  

Описові характеристики підлітків, які ввійшли до клінічної групи  

Стать Вік 

(роки) 

К-сть дослі 

джуваних (n) 

Емоційні розлади 

Х
л

о
п

ц
і 

11 1 тривожно-фобічний розлад 

12  1 тривожно-депресивний розлад 

13  2 тривожно-депресивний розлад 

14  2 депресія з суїцидальними намірами,  

15  4 тривожний розлад з елементами ОКР; 

тривожно-депресивний розлад; депресія  

16 2 тривожно-фобічний розлад, депресія з 

порушенням соціальної адаптації 

17  1 Депресія 

Д
ів

ч
ат

а
 

12  4 депресія з проявами анорексії; депресія; 

тривожно-фобічні розлади (n=2) 

13 5 депресія з суїцидальними намірами (n=2); 

тривожно-депресивні розлади (n=3) 

14 4 тривожно-депресивний розлад (n=3); депресія 

з порушенням харчової поведінки   

15  1 тривожно-депресивний розлад 

16  3 депресія (n=2); тривожно-фобічний розлад 

17 1 депресія з суїцидальними намірами 
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Було здійснено порівняння середніх показників, а також максимальних 

і мінімальних значень перфекціонізму на двох вибірках: підлітків з 

емоційними розладами (клінічна група) та з їхньою відсутністю 

(нормотипічна група). Отримані результати продемонстрували високий 

рівень достовірності (рівень статистичної значущості за критерієм Фішера        

р ≤ 0,01).   

 Таблиця 3.4  

Показники  перфекціонізму у досліджуваних клінічної та 

нормотипічної груп 

                     Види перфекціонізму 

Статистичні показники 

Я-

орієнтований  

Соціально 

приписаний  

Загальний  

К
о
н

тр
о
л

ьн

а 
гр

у
п

а 

Середнє 36,9* 34,5* 69,9* 

Мінімум 18 19 41 

Максимум 58 48 94 

К-сть досліджуваних 70 

Н
о
р
м

о
ти

п
іч

н

а 
гр

у
п

а 

 

Середнє 49,2* 40,6* 91,1* 

Мінімум  22 21 62 

Максимум 69 64 107 

К-сть досліджуваних 31 

Примітка: відмінності показників за U-критерієм Манна-Уітні на значущому рівні 

р≤0,05* 

Деструктивний перфекціонізм може виражатись у різних аспектах, які 

включають емоційні, когнітивні, мотиваційні, поведінкові та міжособистісні 

проблеми, що може свідчити про зв’язок даного особистісного феномену з 

психопатологічними симптомами. Л. Лі наголошує, що розвиток та перебіг 

психопатологічних симптомів зумовлений життєвими стресами, які, у свою 

чергу, часто пов’язані з перфекціоністськими ознаками [167, с. 12].  

За рівнем вираженості перфекціонізму у підлітків, які страждають 

емоційними розладами та підлітків, які входять до групи «нормотипіків» 

було виявлено статистично значущу відмінність. Для клінічної групи середні 

показники загального перфекціонізму становлять  ̅ = 91,1; для нормотипічної 

–  ̅ = 69,9 (різниця в 21 бал); показники Я-орієнтованого перфекціонізму  ̅ = 
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49,2 та  ̅ = 36,9; соціально приписаного перфекціонізму     ̅  = 34,5 та  ̅ = 40,6 

відповідно. Аналіз перфекціонізму у порівнюваних групах свідчить про те, 

що у досліджуваних клінічної вибірки мінімальні та максимальні значення є 

значно вищими: верхня межа загального перфекціонізму для підлітків з 

емоційними розладами складає max = 107, нижня межа – min = 62; тоді як 

для підлітків-нормотипіків показники верхньої межі знаходяться на рівні   

max = 94, а нижньої межі – min = 41. Така ж тенденція спостерігається і для 

показників Я-орієнтованого та соціально приписаного перфекціонізму 

(максимальні показники Я-орієнтованого та соціально приписаного 

перфекціонізму для клінічної вибірки складають max = 69 та max = 64 

відповідно, а для «нормотипічної» вибірки min = 58 та min = 48 відповідно). 

Таблиця 3.5  

Показники вираженості видів перфекціонізму у підлітків з 

депресивними, тривожно-фобічними та тривожно-депресивними розладами 

                      Види перфекціонізму 

Емоційні розлади 

Загальний Я-

орієнтований 

Соціально 

приписаний 

Депресія  ̅  91,1 38,6 52,5 

n  13 

Тривожно-фобічні   ̅ 91,6 55,3 36,3 

N 6 

Тривожно-депресивні   ̅ 92,2 41,3 50,9 

n  12 

Примітка: відмінності показників за U-критерієм Манна-Уітні на значущому рівні 

р≤0,05* 

 

Отримані в нашому дослідженні дані підтверджують думку про те, що 

помірно виражений перфекціонізм є достатньо адаптивним. Він може 

сприяти досягальній активності підлітків і являє собою конструктивну рису 

особистості. Однак, високі показники перфекціонізму можуть негативно 

відображатись на емоційному благополуччі підлітків і бути чинником, який 

обтяжує перебіг емоційних розладів. Показники максимальних значень 

перфекціонізму у досліджуваних з депресивними та тривожними розладами 

вказують на те, що перфекціонізм у них носить деструктивний характер, 
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характеризується тотальністю проявів і призводить до порушення 

особистісного, психоемоційного та соціального функціонування.  

Порівняльний аналіз загального, Я-орієнтованого та соціально 

приписаного  перфекціонізму у підлітків з емоційними розладами дозволив 

визначити особливості перфекціонізму при різних видах емоційних розладів: 

депресивних, тривожно-фобічних та тривожно-депресивних (табл. 3.5). 

Встановлено, що середні показники Я-орієнтованого перфекціонізму є 

значущо вищими для підлітків з тривожно-фобічними розладами ( ̅ = 55,3), 

порівняно з досліджуваними, які страждають на депресію ( ̅ = 38,6)  та 

змішаними тривожно-депресивними розладами ( ̅ = 41,3). Я-орієнтований 

перфекціонізм призводить до збідненої психологічної адаптації, надмірної 

самокритики та почування постійної тривоги з приводу власної 

некомпетентності.  

Водночас, соціально приписаний перфекціонізм є більш вираженим у 

досліджуваних з депресивними розладами ( ̅ = 52,5) та тривожно-

депресивними розладами ( ̅ = 50,9), порівняно з тривожно-фобічними 

розладами ( ̅ = 36,3). Наслідком патологічного соціально приписаного 

перфекціонізму може бути інтроективна депресія, яка полягає у знеціненні 

власних досягнень, почуванні провини і тотальній незадоволеності собою.  

За показниками загального перфекціонізму статистично значущих 

відмінностей у досліджуваних з депресивними, тривожно-фобічними та 

змішаними тривожно-депресивними проявами не виявлено ( ̅ = 91,1;  ̅ = 91,6; 

 ̅ = 92,2 відповідно). Отже, перфекціонізм у рівній мірі може бути чинником 

як тривоги, так і депресії, які часто супроводжують одна одну. Постійна 

тривога щодо майбутніх досягнень часто призводить до астенізації, 

самокритики та зниження життєвого тонусу, що характерно для депресивних 

переживань.  
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Таблиця 3.6  

Показники кореляційного зв’язку між рівнем перфекціонізму, 

тривожними та депресивними патернами 

                   Тривожно-депресивні         

                                 патерни 

Види перфекціонізму 

Тривожні патерни Депресивні 

патерни 

Загальний 0,586** 0,568** 

Я-орієнтований 0,579** 0,536* 

Соціально приписаний 0,544** 0,591** 

Примітка: показники кореляційного зв’язку за коефіцієнтом Пірсона на значущому 

рівні р≤0,05*, р≤0,01** 

 

У групі нормотипічних підлітків кореляційний аналіз продемонстрував 

наявність статистично значущого кореляційного зв’язку між вираженістю 

перфекціонізму у підлітків і загальним рівнем тривожності (r = 0,586,                

p ≤ 0,001) та наявність достовірного зв’язку між підлітковим 

перфекціонізмом та депресивними патернами (r = 0,568, p ≤ 0,001) (табл. 3.6).  

Депресивні патерни мають більш виражений зв'язок з соціально приписаним 

перфекціонізмом (r = 0,591, p ≤ 0,001); а підвищення тривожності пов’язане з 

підвищенням рівня Я-орієнтованого перфекціонізму (r = 0,579, p ≤ 0,001).  

Подібні дослідження були проведені П. Хьюіттом та Г. Флеттом. 

Дослідники виявили зв'язок Я-орієнтованого перфекціонізму з депресією і 

тривогою, а соціально приписаного перфекціонізму – з тривожно-

депресивною симптоматикою, високим рівнем стресу та проявами гніву. 

Автори акцентували на зв'язку соціально приписаного перфекціонізму з 

переживаннями сорому, а Я-орієнтованого перфекціонізму з переживаннями 

провини [158, с. 1052–1053]. Дослідження вказаних видів перфекціонізму        

П. Хьюіттом та Г. Флеттом у підлітків – пацієнтів психіатричних клінік – 

продемонстрували значущий зв'язок суїцидальних думок та поведінки з 

соціально приписуваним перфекціонізмом. Вказаний зв'язок пояснювався 

такими чинниками, як самокритика, переживання безнадійності, нездатність 
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до самовизначення, які з’являються внаслідок прагнень підлітків відповідати 

неадекватно високим вимогам і стандартам.   

Таким чином, соціально приписаний перфекціонізм може бути 

провокуючим або ускладнюючим фактором за умов наявності депресивних і 

тривожно-депресивних розладів у підлітків. Прагнення досконалості як 

бажання задовольнити соціальні експектації призводить до постійного 

незадоволення собою, самозвинувачування та самокритики і є чинником 

депресивних розладів у підлітковому віці. Я-орієнтований перфекціонізм 

може проявлятися у деструктивній формі і супроводжувати перебіг 

тривожно-фобічних розладів. Постійне прагнення досягати найвищих 

результатів, бути ідеальним посилює почування тривоги, очікування помилок 

і викликає страх перед невизначеним майбутнім. Загалом, деструктивний 

перфекціонізм негативно відображається на особистісному благополуччі, 

характеризується надмірним, недосяжним прагненням досконалості і може 

утворювати «замкнене коло» негативного емоційного супроводу – 

провокувати і викликати депресію, тривожність, спустошеність, низьку 

самоповагу. 

 

3.2. Статево-вікові особливості та місце перфекціонізму у структурі 

особистості підлітків 

 

З метою дослідження зв'язку перфекціонізму з системою особистісних 

рис підлітків було використано підліткову версію Опитувальна Кетелла       

(14 факторів) [99] та адаптовану «Дитячо-підліткову шкалу перфекціонізму» 

(CAPS) [17]. Вибір методів дослідження було обумовлено специфікою 

вибірки досліджуваних (підлітковий вік) та однією з цілей дослідження – 

визначити  місце перфекціонізму в найбільш повному наборі психологічних 

рис, який на нашу думку, відображений в методиці Р. Кетелла.  
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На основі даних про структуру особистості (13 узагальнених рис за 

результатами методики Р. Кетелла) було визначено їх кореляційний зв'язок з 

перфекціоністськими тенденціями у підлітків (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Показники кореляційного зв’язку перфекціонізму та  особистісних рис 

підлітків (за Опитувальником Р. Кетелла) 

                Виміри перфекціонізму 

Особистісні риси 

Загальний  Я-

орієнтований 

Соціально 

приписаний 

Міра емоційної стійкості -0,462** -0,437** -0,366* 

Обережність – легковажність -0,436* -0,381* -0,419* 

Міра самоконтролю 0,371* 0,501** 0,312* 

Сором’язливість – авантюризм -0,428** -0,407* -0,448** 

Неврастенія 0,515* 0,426* 0,481* 

Міра внутрішнього напруження 0,411** 0,354** 0,497* 

Самовпевненість – почуття 

провини 

0,408* 0,316* 0,329** 

Примітка: показники кореляційного зв’язку за коефіцієнтом Пірсона на значущому 

рівні р≤0,05*, р≤0,01** 

 

Аналіз зв'язку перфекціонізму у структурі особистості підлітків 

проводився за 14-факторною методикою Кеттела: шизотимія – афектотимія, 

брехня, міра емоційної стійкості, флегматичність – збудливість, 

поступливість – домінування, обережність – легковажність, міра прийняття 

моральних норм, сором'язливість – авантюризм, реалізм – сенситивність, 

неврастенія або фактора Гамлета, самовпевненість – схильність до почуття 

провини, міра групової залежності, міра самоконтролю, міра внутрішнього 

напруження.  

В  результаті кореляційного аналізу виявлено статистично достовірний 

зв'язок загального перфекціонізму підлітків з такими факторами: міра 

емоційної стійкості (r = -0,462, p ≤ 0,001); обережність-легковажність              

(r = -0,436, p ≤ 0,005); сором'язливість – авантюризм (r = -0,428, p ≤ 0,001); 

неврастенія (r = 0,515, p ≤ 0,05); міра внутрішнього напруження (r = 0,411,     

p ≤ 0,005); міра самоконтролю (r = 0,371, p ≤ 0,05). Таким чином, наявність 
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статистично значущого зв'язку перфекціонізму із сімома (з тринадцяти 

основних) факторами (за методикою Р. Кетелла) підтверджує припущення 

про наявність щільного взаємозв'язку перфекціонізму з певними 

психологічними рисами в структурі особистості підлітків.  

Зокрема, отримані результати свідчать про зниження емоційної 

стійкості, посилення самоконтролю та обережності у зв'язку з підвищенням 

рівня вираженості перфекціонізму. Це може обумовлюватись завищеними 

вимогами перфекціоністів до себе та незадоволеністю собою. Підлітки з 

високим рівнем перфекціонізму характеризуються сором'язливістю, 

посиленням самоконтролю, відчуттям внутрішнього напруження через 

надмірне некритичне прагнення відповідати найвищим соціальним 

стандартам та ідеалам. Слід зазначити, що високі показники міри 

самоконтролю та почуття провини більш характерні для підлітків з                  

Я-орієнтованим перфекціонізмом (коли особистість сама ставить перед 

собою високі стандарти), тоді як підлітки з соціально приписаним 

перфекціонізмом мають вищі показники внутрішнього напруження та 

сором’язливості (орієнтація на соціальні вимоги і очікування).  

Проблему ролі перфекціонізму у цілісній структурі особистості 

висвітлено у працях А. Распопової. Авторка визначила, що на розвиток 

перфекціонізму найбільше впливають: мотивація досягнення успіху, 

мотивація уникнення невдач, локус контролю, схильність до консерватизму й 

конформізму, тривожність, самооцінка. Дослідниця зазначає, що з віком 

інтенсивність впливу та кількість зазначених особистісних чинників 

знижується; максимальна взаємозумовленість перфекціонізму і 

особистістних властивостей має місце в підлітковому віці за рахунок 

найбільшої чутливості до перфекціоністських вимог, стійкість до яких 

проявляється з дорослішанням [120, с. 171–172]. 

А. А. Золотарьова вивчала зв'язок  «нормального» і «патологічного» 

типів перфекціонізму з показниками П'ятифакторного опитувальника 

особистості. Дослідниця встановила кореляційний зв'язок перфекціонізму з 
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такими факторами: екстраверсія – інтроверсія; прив’язаність – 

відокремленість; самоконтроль – імпульсивність; емоційна стійкість – 

емоційна нестійкість;  експресивність – практичність [54; 55].  

Отримані в дослідженнях А. Золотарьової та А. Распопової дані ще раз 

свідчать про те, що перфекціонізм – це системна властивість, яка не існує 

ізольовано і має щільний зв'язок з іншими особистісними факторами. 

Результати нашого дослідження вказують на те, що перфекціонізм 

підсилюється такими рисами, як обережність та ступінь самоконтролю. 

Схильніть контролювати різні сфери власного життя для досягнення лише 

досконалих результатів призводять до посилення сором’язливості, 

переживання внутрішнього напруження і, тим самим, обумовлює появу 

тривожно-депресивних патернів.  

Таблиця 3.8  

Статево-вікові характеристики вибірки досліджуваних 

Вік (роки) Стать Всього (n) 

Хлопці (n) Дівчата (n) 

12 13 14 27 

13 14 10 24 

14 9 8 17 

15 7 9 16 

16 6 7 13 

17 8 11 19 

18 5 5 10 
 

На другому етапі нашого дослідження здійснено аналіз статево-вікових 

особливостей перфекціонізму у підлітків. Було досліджено вікові та статеві 

особливості перфекціонізму 89 підлітків у віці від 12 до 18 років (47 хлопців 

та 42 дівчат) (табл. 3.8). Молодший вік не брався до уваги, оскільки 

перфекціонізм це багатовимірне, складне психологічне утворення, яке 

формується у віці, ближчому до підліткового, і пов’язане з усвідомленням 

необхідності досягнення успіхів та відповідності соціальним стандартам. До 

того ж, на сьогодні відсутній уніфікований, стандартизований психологічний 
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інструментарій, який дозволив би визначити наявність перфекціоністських 

тенденцій у дошкільному та молодшому шкільному віці на численній групі 

досліджуваних. 

На основі отриманих в дослідженні даних було здійснено порівняльний 

аналіз значень перфекціонізму (за Шкалою CAPS П. Хьюітта та Г. Флетта) 

для 6 різних підліткових підгруп: 12, 13, 14, 15, 16, 17 та 18 років.  

Порівняння отриманих показників проводилось за двома видами 

перфекціонізму – Я-орієнтованим (завищені вимоги до себе з боку підлітка) 

та соціально приписаним (прагнення відповідати завищеним вимогам з боку 

соціального оточення), а також показниками загального перфекціонізму 

(табл. 3.9).  

Таблиця 3.9  

Середні значення перфекціонізму у вікових підгрупах 

Види перфекціонізму Вік (р.) 

12 13 14 15 16 17 

Я-орієнтований 35,8* 39,5* 39,7* 35,3* 33,4* 34,3* 

Соціально приписаний 37,1* 37,9* 34,3* 30,1* 33,2* 37,9* 

Загальний 72,9* 74,1* 75,3* 61,6* 63,0* 69,8* 
Примітка: відмінності середніх значень за U-критерієм Мана-Уітні на значущому 

рівні р≤0,05* 

Порівняльний аналіз перфекціонізму для різних вікових підгруп 

підлітків продемонстрував, що середній рівень вираженості даного феномену 

у віці 12–14 років значно вищий, ніж для досліджуваних віком від 15–18 

років (показник статистичної значущості міжгрупового порівняння за 

критерієм Фішера для досліджуваних різних вікових підгруп р ≤ 0,05). Як 

видно, середні значення перфекціонізму для підгрупи 12 років становлять     

 ̅ = 72,9; для 13 років –  ̅ = 74,1; для 14 років –  ̅ = 75,3; для 15 років –               

 ̅ = 61,6; для 16 років –  ̅ = 63,0; для 17 років –  ̅ = 69,8; для 18 років –              

 ̅ = 69,0. Така ж тенденція характерна і для Я-орієнтованого та соціально 

приписаного видів перфекціонізму.  

Можна стверджувати, що молодший підлітковий вік (12–14 років) є 

критичним щодо формування перфекціоністських особистісних рис. У 
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процесі розвитку, переходу до формування стійких особистісних рис міра 

вираженості перфекціонізму підвищується. Але, у старшому підлітковому 

віці перфекціонізм вже знаходить своє місце в структурі особистості підлітка 

і перестає бути вираженою на межі акцентуації рисою. Підвищення 

показників перфекціонізму у досліджуваних 17 років ( ̅ = 69,8) можна 

пояснити особливостями  соціальної ситуації розвитку, у якій опиняються 

підлітки на даному віковому етапі. До того ж для підгрупи підлітків 17 років 

показники соціально приписаного перфекціонізму є вищими ( ̅ = 37,9), ніж 

показники Я-орієнтованого перфекціонізму ( ̅ = 34,3), що може відображати 

прагнення відповідати очікуванням соціального оточення стосовно успішної 

самореалізації в дорослому житті.  

З метою визначення тих особистісних компонентів, які можуть 

компенсувати і «згладжувати» прояви перфекціонізму у старшому 

підлітковому віці, було проведено порівняльний аналіз зв’язку між 

перфекціонізмом та іншими особистісними рисами на двох вікових етапах 

12–14 років (молодший підлітковий вік) та 15–18 років (старший підлітковий 

вік) (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Показники кореляційного зв’язку перфекціонізму та  особистісних рис 

підлітків (для молодшого та старшого підліткового віку) 

                 

Особистісні риси 

Показники загального перфекціонізму  

Молодший 

підлітковий вік 

Старший 

підлітковий вік  

Ступінь емоційної стійкості -0,461* -0,475* 

Обережність – легковажність -0,446* -0,428* 

Ступінь самоконтролю 0,392* 0,354* 

Сором’язливість – авантюризм -0,479* 0,406* 

Неврастенія 0,510* 0,507* 

Ступінь внутрішнього напруження 0,435** 0,389* 

Самовпевненість-почуття провини 0,431* 0,383* 

Поступливість 0,319* - 
Примітка: показники кореляційного зв’язку за коефіцієнтом Пірсона на значущому 

рівні р≤0,05*, р≤0,01** 
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За результатами кореляційного аналізу у підлітків молодшого віку 

більш щільний кореляційний зв'язок виявлено за такими показниками: 

сором'язливість – авантюризм (r = -0,479 для молодшого підліткового віку та 

r = -0,406 для старшого підліткового віку при рівні статистичної значущості  

p ≤ 0,05) і самовпевненість – почуття провини (r = -0,431 та r = -0,383 

відповідно). До того ж, у групі молодших підлітків виявлено кореляційний 

зв'язок з фактором «поступливість», який відсутній у підлітків старшого віку.  

Отримані дані свідчать про те, що для молодшого підліткового віку 

більш характерне почуття сором’язливості та провини, які корелюють з 

показниками перфекціонізму. Такі результати можуть бути пов’язані з  

несформованою самооцінкою та Я-образом, нечітким усвідомленням власних 

бажань та інтересів, використанням в якості поведінкових орієнтирів вказівок 

і очікувань дорослих. Підлітки старшого віку (15-18 років) більш впевнені в 

собі (вищі показники самовпевненості), усвідомлюють власні сильні та 

слабкі сторони, мають більш сформовану і стійку самооцінку, чіткіше 

усвідомлюють власні бажання та здатні відстоювати їх (менш виражена 

поступливість), що дозволяє знизити прагнення відповідати завищеним 

стандартам соціального оточення і відповідно рівень перфекціонізму. 

За результатами методики «Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму» 

П. Хьюітта та Г. Флетта було здійснено порівняльний аналіз показників 

загального, Я-орієнтованого та соціально-приписаного перфекціонізму у 

хлопців та дівчат. За отриманими даними не було знайдено статистично 

значущих відмінностей (табл. 3.11) у показниках зазначених видів 

перфекціонізму для порівнюваних вибірок чоловічої та жіночої статі 

(показники статистичної достовірності за критерієм Фішера становлять          

р ≥ 0,05).  
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Таблиця 3.11  

Порівняння показників загального, Я-орієнтованого та соціально 

приписаного перфекціонізму за ознакою статі 

С
та

ть
  Статистичні 

показники 

Перфекціонізм   

Я-

орієнтований 

Соціально 

приписаний 

Загальний 

Х
л

о
п

ц
і 

Середнє 36,2 34,0 69,5 

Мінімум 19 21 41 

Максимум 56 42 94 

К-сть досліджуваних 47 

Д
ів

ч
ат

а 
 

Середнє 38,6 35,7 71,4 

Mінімум 18 21 41 

Максимум 68 66 134 

К-сть досліджуваних 42 

 

Таким чином, для представників досліджуваної вибірки відсутні суттєві 

відмінності у показниках перфекціонізму для хлопців та дівчат. Можна 

припустити, що в сучасному суспільстві гендерно-рольові стандарти 

поведінки та соціальні експектації як для хлопців, так і для дівчат  

передбачають однаково високі  досягнення  та необхідність  відповідати 

соціальним стандартам.  

Показники характеру розподілу за тестом Колмогорова-Смірнова 

вказують на те, що для обох вибірок за ознакою статі розподіл значень 

перфекціонізму відповідає нормальному (табл. 3.12), тобто відхилення від 

стандартної кривої Гауса можна вважати  несуттєвими (р > 0,05). Однак, у 

вибірці дівчат максимальні значення перфекціонізму є вищими, ніж у 

хлопців (у дівчат max = 134, а у хлопців max = 94; Я-орієнтованого 

перфекціонізму – max = 68 для дівчат і max = 56  для хлопців; cоціально 

приписаного перфекціонізму – max = 66 і max = 42 відповідно). Отже, у 

вибірці дівчат частіше зустрічаються досліджувані з межово високими 

показниками перфекціонізму, що може вказувати на більш виражене 

прагнення та готовність дівчат–підлітків відповідати еталонам досконалості. 
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Таблиця 3.12  

Показники характеру розподілу за критерієм Колмогорова-Смірнова для 

досліджуваних груп хлопців і дівчат 

 Перфекціонізм 

Хлопці Дівчата 

Кількість досліджуваних  47 42 

Параметри нормального 

розподілу 

Середнє  69,5 71,4 

Стандартне відхилення  12,7 13,4 

Показник Колмогорова-Смірнова 0,687 0,727 

Статистична значущість  0,733 0,665 

 

Статеві відмінності перфекціонізму у молоді вивчали психологи               

К. Паркер та Х. Стампф. Вчені зазначають, що для юнаків характерні 

високий рівень особистих стандартів та прагнення уникнути батьківської 

критики [68, с. 100–101]. Вітчизняна дослідниця І. О. Кононенко наголошує, 

що в підлітковому віці схильність висувати високі вимоги до себе більш  

притаманна  дівчатам. Це  пояснюється готовністю  ставити  перед собою  

високі цілі і висувати високі вимоги до себе, що є показником їх особистісної 

зрілості. У юнацькому віці рівень перфекціоністських вимог вищий у юнаків 

з причини впливу гендерних установок, пов’язаних зі спрямуванням на 

успішність у вихованні чоловіків  [68, с. 102–103]. 

Нами було здійснено порівняльний аналіз кореляційного зв’язку 

перфекціонізму з тривожними і депресивними патернами у дівчат та хлопців. 

Як у хлопців, так і у дівчат було виявлено статистично значущий 

кореляційний зв'язок (рівень достовірності р ≤ 0,05)  між рівнем вираженості 

перфекціонізму (загального, Я-орієнтованого і соціально приписаного) та 

тривожно-депресивними патернами. 

Такі результати свідчать про те, що як у чоловічій, так і у жіночій групах 

перфекціонізм може набувати деструктивних форм і призводити до 

підвищення тривоги і зниження настрою. У дівчат такий зв'язок є більш 

вираженим (сила кореляційного зв’язку загального перфекціонізму з 
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тривожними патернами r = 0,762; з депресивними патернами – r = 0,548 для 

дівчат; для хлопців – r = 0,678 та r = 0,515 відповідно). Такі відмінності 

пояснюються тим, що в досліджуваній групі дівчат зустрічались вищі крайні 

показники перфекціонізму, які могли обумовлювати деструктивні наслідки 

для досліджуваних у вигляді підвищеної тривоги та депресивних патернів 

(табл. 3.13).  

Таблиця 3.13  

Показники кореляційного зв’язку перфекціонізму, депресивних та 

тривожних патернів для дівчат і хлопців 

Перфекціонізм 

Тривожно-

депресивні патерни 

Види перфекціонізму 

Загальний  Я-орієнтований Соціально 

приписаний 

Дівчата  

Тривожні патерни 0,762**  0,637** 0,566** 

Депресивні патерни 0,548** 0,481* 0,519* 

Хлопці 

Тривожні патерни 0,678** 0,648* 0,507*** 

Депресивні патерни 0,515* 0,426* 0,481* 

Примітка: показники кореляційного зв’язку за коефіцієнтом Пірсона на значущому 

рівні р≤0,05*, р≤0,01** 

 

Дослідженням статевих особливостей перфекціонізму також займались 

російські психологи О. П. Нечипоренко та М. В. Разіна, які вивчали 

взаємозв’язок перфекціонізму та відповідальності у юнаків та дівчат. Автори 

провели дослідження на студентах і за допомогою кластерного аналізу 

побудували типологію перфекціоністів для представників чоловічої і жіночої 

статі. Так, для юнаків було виявлено три типи перфекціонізму (за 

показниками перфекціонізму та відповідальності): «безвідповідальний 

перфекціоніст» (такі юнаки мають високі показники перфекціонізму, 

вимогливі до себе та оточуючих, однак уникають  реалізації таких вимог); 

«відповідальний неперфекціоніст» (показники перфекціонізму мало 

виражені, але такі юнаки схильні відповідально ставитись до себе та інших); 
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«гіпервідповідальний, вимогливий до себе перфекціоніст» (найбільш 

поширений тип серед юнаків, який відрізняється переживанням надмірної 

відповідальності, вимогливості до себе та спрямованого на себе 

перфекціонізму) [103, с.18–19].  

Серед дівчат цими авторами було виділено такі типи перфекціоністів з 

різним рівнем відповідальності: «помірно відповідальний неперфекціоніст» 

(становить більшість жіночої вибірки і характеризується низьким рівнем 

перфекціонізму і досить вираженим рівнем відповідальності), 

«безвідповідальний незадоволений перфекціоніст» (такі дівчата вимогливі до 

оточуючих,  вважають, що від них очікують надмірно багато, однак мають 

низький рівень відповідальності), «гіпервідповідальний, вимогливий до себе 

перфекціоніст» (менш поширений, ніж у вибірці юнаків, і характеризується 

цілеспрямованістю, вимогливістю до себе та оточуючих)  [103, с. 19–20].  

Таким чином, дослідниками було встановлено, що існують схожі та 

відмінні характеристики у типології для юнаків і дівчат, яка враховує 

співвідношення перфекціонізму і відповідальності. Зокрема, як для 

досліджуваних жіночої статі, так і для представників чоловічої статі 

спільним є тип «гіпервідповідальний вимогливий до себе перфекціоніст», 

який може виникати внаслідок особливостей виховання та вимог сучасного 

соціуму до досягнень високих результатів у житті. Проте, такий тип більш 

характерний для юнаків, до яких соціум висуває вищі очікування, ніж до 

дівчат, рівень успішності яких оцінюється за результатами високих 

досягнень. Тобто гендерно-рольові особливості виховання передбачають для 

чоловіків амбіційність, цілеспрямованість, прагнення досконалості, тоді як 

для жінок такі стратегії не завжди характерні. До того ж, за вказаною 

типологією юнаки більш схильні висувати вимоги до себе (спрямований на 

себе перфекціонізм), тоді як дівчата  висувають  вимоги до оточуючих і 

вважають, що по відношенню до них є надмірно завищені очікування 

(соціально приписаний та спрямований на інших перфекціонізм). 
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3.3. Роль батьківського виховання у виникненні деструктивного 

перфекціонізму підлітків 

 

Батьківське виховання значною мірою впливає на гармонійний чи 

дисгармонійний розвиток особистості, дозволяє розкрити внутрішній 

потенціал дитини, або, навпаки, призводить до невротизації, появи 

емоційних проблем та психологічних комплексів. Сімейні фактори 

відіграють важливу роль і у розвитку перфекціонізму – прагнення до 

досконалості та найвищих результатів у різноманітних сферах життя. Тому 

актуальним питанням є вивчення особливостей сімейних виховних впливів, 

які можуть обумовлювати як конструктивну, так і деструктивну форми 

перфекціонізму у підлітковому віці.   

Нами було проведено дослідження з метою визначення ролі 

батьківського виховання у формуванні деструктивного перфекціонізму 

підлітків як одного з чинників соціального середовища, які впливають на 

формування особистості. До вибірки досліджуваних ввійшли 28 батьків, які 

мали дітей-підлітків з різними якісними та кількісними характеристиками 

перфекціонізму. Вибірку було поділено на дві групи. До першої (15 батьків: 

12 матерів і 3 батька) ввійшли ті батьки, діти яких мали високі показники 

перфекціонізму та тривожно-депресивних патернів; до другої (13 батьків:    

11 матерів і 2 батька) – батьки, діти яких демонстрували помірно виражений 

перфекціонізм і характеризувались високим рівнем емоційного благополуччя 

(низькі показники тривожно-депресивних патернів) (табл. 3.14).  

Таку вибірку було обрано з метою здійснення порівняльного аналізу 

вказаних груп батьків та визначення того, які саме виховні впливи 

обумовлюють виникнення у дітей і підлітків деструктивного прагнення до 

досконалості (оскільки одним з важливих параметрів перфекціонізму є 

прагнення відповідати очікуванням та вимогам соціального оточення). Також 

у вибірці досліджуваних було зазначено вік батьків, стать та кількість дітей в 

сім'ї.  
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Таблиця 3.14  

Статево-вікові характеристики вибірки батьків та їх дітей 

 Батьки підлітків з 

деструктивним 

перфекціонізмом 

Батьки підлітків з 

конструктивним 

перфекціонізмом 

Досліджувані 

(n) 

15 осіб 13 осіб 

Стать батьків 12 – жін. 3 – чол. 11 – жін.  2 – чол. 

Вік  

Батьків 

1 – 35р., 2 – 

36р., 3 – 37р.,  

2 – 39р., 2 – 

43р., 1 – 44р., 

1 – 49р.   

2 – 37р. 

1 – 41 р.  

2 – 34р., 3 – 37р.  

1 – 38р., 2 – 40р.  

2 – 42р., 1 – 47р.  

1 – 38р. 

1 – 42р. 

Кількість дітей 

в сім'ї  

4 матері – 1 

дитина;  

7 матерів – 2  

дітей;  

1 матір – 3 

дітей.  

2 батька – 2 

дітей; 1 

батько – 1 

дитина 

3 матерів – 1 

дитина;  

5 матерів – 2 

дітей;  

3 матерів – 3 

дітей  

2 батьки – 

2 дітей  

Стать підлітків  6-чол. 6-жін. 2-ч.  1-ж.  6 – чол.  5-жін.  2-жін.  

Вікові 

характеристики 

підлітків 

13р.-1 

14р.- 3 

15р.- 1 

16р.- 1 

14р.- 2 

15р.- 1 

16р.-1 

17р.- 2 

15 р. 

-1 

17р. 

-1 

16р. 

– 1 
14р.- 2 

15р.- 1 

16р.- 2 

17р.- 1 

14р.- 2 

15р.- 1 

16р.- 1 

17р.- 1 

14 р. – 1;  

16 р. – 1.  

 

Для визначення особливостей батьківського виховання було 

запропоновано методику вивчення батьківських установок PARI (Parental 

Attitude Research Instrument) Е. С. Шефер та Р. К. Белл в адаптації                   

Т. В. Нещерет. Загалом, методика була призначена для вивчення ставлення 

батьків до різних сторін сімейного життя. У даному дослідженні нас цікавили 

в першу чергу шкали «Ставлення батьків до дитини», які поділялись на три 

групи «Оптимальний емоційний контакт», «Надмірна емоційна дистанція з 

дитиною» та «Надмірна концентрація на дитині». Було здійснено 

порівняльний аналіз середніх значень вказаних шкал (та їх субшкал) для двох 

груп – батьків підлітків з деструктивним перфекціонізмом та підлітків з 
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конструктивним перфекціонізмом за критерієм Манна Уітні для незалежних 

вибірок. Даний критерій використовувався у зв’язку з тим, що розподіл 

отриманих даних не відповідав нормальному розподілу.  

Таблиця 3.15 

Відмінності батьківських установок у порівнюваних групах батьків  

             Статистичні дані 

Показник 

U Критерій 

Манна Уітні 

Sig. (2-tailed) 

Оптимальний емоційний контакт -3,128 0,001 

Надмірна емоційна дистанція з дитиною -3, 391 0,001 

Надмірна концентрація на дитині -3,786 0,001 

 

За рівнем вираженості батьківських установок виявлені значущі 

відмінності у показниках батьків підлітків з деструктивним перфекціонізмом 

та батьків підлітків з конструктивним перфекціонізмом (для цих груп 

батьківських установок рівень статистичної значущості р ≤0,001) (табл. 3.15).  

Зафіксовано відмінності в середніх значеннях оптимального 

емоційного контакту:  ̅ = 8,4 для батьків підлітків з деструктивним 

перфекціонізмом та  ̅ = 10 для батьків підлітків з конструктивним 

перфекціонізмом. Такі результати свідчать про наявність більш виражених 

оптимальних батьківських установок у вихованні, притаманних батькам  

підлітків з конструктивним перфекціонізмом. Середні значення надмірної 

емоційної дистанції:  ̅ = 9,1 для батьків підлітків з конструктивним 

перфекціонізмом та  ̅ = 7,6 для батьків підлітків з деструктивним 

перфекціонізмом; надмірного контролю:  ̅ = 24,1 та  ̅  = 20,8 відповідно.  

Таким чином, батьки підлітків з ознаками деструктивного прагнення 

досконалості демонструють схильність до надмірного контролю над дітьми і, 

разом з тим, не мають щільних емоційних зв’язків з ними (рис. 3.2). Вони 

схильні нав’язувати власні погляди та очікування щодо досягнень дитини, 

проявляють високу вимогливість у виховання, але не схильні надавати 

підтримку у ситуаціях невдач або поразок. 
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Рис. 3.2. Батьківські установки у порівнюваних групах батьків 

 

Досліджуючи дитячий перфекціонізм, Е. П. Ільїн вказував, що 

основними  передумовами виникнення перфекціоністської орієнтації є 

фактори сімейного виховання: оціночна любов батьків у вигляді схвалення 

чи несхвалення певної поведінки. Внаслідок цього дитина прагне стати 

досконалою, з одного боку, для того, щоб уникнути несхвалення батьків, а з 

іншого – щоб прийняти себе і відчути себе цінною через грандіозні 

досягнення [60, с. 157–159].  Психологи Дж. Стоібер та К. Отто також 

вивчали зв'язок перфекціоністських тенденцій у дітей та їх батьків [154,        

с. 310]. Результати досліджень авторів свідчать про посилення вираженості 

перфекціоністських рис через завищені батьківські очікування та батьківську 

критику, формування Я-орієнтованого перфекціонізму як наслідування 

перфекціоністських моделей поведінки батьків.  
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Як видно з табл. 3.16, показники за групою шкал «Оптимальний 

контакт» є вищими у батьків підлітків, які мають конструктивний 

перфекціонізм за шкалами «партнерські стосунки» ( ̅ = 2,3 для батьків 

підлітків з деструктивним перфекціонізмом і  ̅ = 3,5 для батьків підлітків з 

конструктивним перфекціонізмом) та «рівні стосунки» ( ̅ = 2,1 та  ̅ = 3,4 

відповідно). 

Таблиця 3.16 

Середні значення батьківських установок у порівнюваних групах 

батьків 

Шкали 

методи 

PARI 

Субшкали методики  Батьки підлітків з 

деструктивним 

перфекціонізмом 

Батьки підлітків з 

конструктивним 

перфекціонізмом 

О
п

ти
м

ал
ь
н

и
й

 

ем
о

ц
ій

н
и

й
 

к
о
н

та
к
т 

Вербалізація 3,1* 3,3* 

Партнерські стосунки 2,3** 3,5** 

Розвиток активності  3,0* 3,2* 

Рівні стосунки 2,1**   3,4**   

Н
ад

м
ір

н
а 

ем
о
ц

ій
н

а 

д
и

ст
ан

ц
ія

 Дратівливість 3,4** 2,9** 

Надмірна суворість 3,1* 2,6* 

Уникання контакту 2,6*  2,3* 

Н
ад

м
ір

н
а 

к
о
н

ц
ен

тр
ац

ія
 

н
а 

д
и

ти
н

і 

Надмірна турбота 3,1** 2,6** 

Пригнічення волі 2,8** 2,3** 

Страх образити 2,3* 2,5* 

Виключення внутрішньо 

сімейних впливів 

2,4* 2,3* 

Пригнічення агресивності 3,3** 2,9** 

Пригнічення сексуальност 2,9* 2,6* 

Втручання у світ дитини 3,5** 2,7*** 

Прагнення прискорити 

розвиток дитини 

3,7** 2,9 ** 

Примітка: відмінності середніх значень за критерієм Манна Уітні на значущому 

рівні р≤0,005*, р≤0,001** 

Аналізуючи отримані дані, можна припустити, що формування 

конструктивного перфекціонізму пов’язане зі здітністю батьків ставитись до 

дитини як до рівної, враховувати її бажання та інтереси, заохочуючи 
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прагнення високих досягнень. Тоді як для стилю виховання підлітків з 

деструктивним перфекціонізмом характерна здебільшого авторитарна 

орієнтація, яка не враховує бажань та прагнень підлітка. Таке обґрунтування 

підтверджується даними за групою шкал «Надмірна емоційна дистанція» та 

«Надмірна концентрація на дитині». І в першому, і в другому випадках 

батьки деструктивних підлітків-перфекціоністів схильні їх пригнічувати, 

обмежувати, нав’язувати власні правила та життєві орієнтації. Так, батьки, 

які виховують підлітків з деструктивним перфекціонізмом більш суворі         

( ̅ = 3,1 за шкалою «надмірна суворість») та схильні пригнічувати волю 

підлітків ( ̅ = 2,8 за шкалою «пригнічення волі»), ніж батьки підлітків з 

конструктивним перфекціонізмом ( ̅ = 2,6 та  ̅ = 2,3 відповідно). 

Російський психолог М. В. Ларських також досліджувала залежність 

рівня і типології перфекціонізму підлітків від типу негармонійного 

виховання в сім'ї. Результати дослідження автора продемонстрували 

наявність значущого кореляційного зв’язку між видами перфекціонізму         

(Я-орієнтований та соціально приписаний) і певними типами негармонійного 

виховання [80]: Я-орієнтований перфекціонізм пов'язаний з такими 

особливостями виховання, як високий ступінь задоволеності духовних та 

емоційних проблем підлітка і високим рівнем вимог та обов’язків. 

Перфекціонізм, спрямований на інших, пов'язаний з відсутністю  вимог і 

обов’язків, недостатністю вимог і заборон, що призводить до появи 

споживацької позиції по відношенню до світу. Соціально приписаний 

перфекціонізм позитивно корелює з ігноруванням матір’ю потреб підлітка, 

високим рівнем вимог, заборон і суворістю покарання, які викликають 

потребу бути досконалими для уникнення несхвалення з боку інших людей 

[80].  

За результатами нашого дослідження, виховання, яке призводить до 

появи деструктивних рис перфекціонізму у підлітків, включає в себе 

виражене прагнення прискорити розвиток дитини ( ̅ = 3,7 – батьки підлітків з 

деструктивним перфекціонізмом та  ̅ = 2,9 – батьки підлітків з 
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конструктивним перфекціонізмом); надмірне втручання у світ дитини ( ̅ = 3,5 

та  ̅ = 2,7 відповідно); надмірну турботу ( ̅ = 3,1 та  ̅ = 2,6 відповідно). Батьки 

підлітків з деструктивним перфекціонізмом не враховують можливостей 

дитини, прагнуть прискорити її розвиток та підвищити досягнення, 

обмежуючи її особистісний потенціал та зумовлюючи появу тривожно-

депресивних патернів. У відповідь на помилки чи невдачі батьки підлітків з 

деструктивним перфекціонізмом часто проявляють дратівливість, прагнуть 

контролювати все їх життя, але, при цьому, уникають безпосереднього 

теплого емоційного контакту та підтримки.  

З метою визначення ролі різних батьківських установок у виникненні 

деструктивного перфекціонізму було здійснено регресійний аналіз, на основі 

якого побудовано модель прогнозування виникнення деструктивного 

перфекціонізму (табл. 3.17). Отримана модель пояснює 57,2% варіативності 

залежної змінної, якою у даному випадку виступає деструктивний 

перфекціонізм і є статистичною значущою (sig < 0,05 за критерієм Фішера).  

Таблиця 3.17 

Показники внеску предикторів регресійної моделі у прогнозування 

деструктивного перфекціонізму 

Предиктори (установки батьківського 

виховання) 

Міра внеску предиктора 

Партнерські стосунки  -0,134* 

Рівні стосунки -0,157* 

Надмірна суворість 0,204* 

Надмірна турбота 0,149* 

Прагнення прискорити розвиток дитини 0,236* 

Втручання у світ дитини 0,210* 

*Рівень статисти стичної значущості за критерієм Фішера р≤0,05. 

 

Таким чином, у прогнозуванні виникнення деструктивного 

перфекціонізму суттєву роль грають такі установки батьківського виховання: 

прагнення прискорити розвиток дитини (міра внеску становить 0,236); 

втручання у світ дитини (0,210); надмірна суворість (0,204); надмірна турбота 
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(0,149); рівні стосунки (-0,157); партнерські стосунки (-0,134). Показники зі 

знаком «-» свідчать про обернену роль у виникненні деструктивного 

перфекціонізму. Наприклад, чим вищий показник рівних та партнерських 

стосунків в родині, тим менша ймовірність виникнення деструктивного 

перфекціонізму. І, навпаки, надмірна суворість у вихованні у поєднанні з 

надмірною турботою, прагненням прискорити розвиток дитини та 

втручанням у її світ призводять до появи ознак деструктивного 

перфекціонізму.  

 

Рис. 3.3. Міра внеску батьківських установок у формування 

деструктивного перфекціонізму підлітків 

 

Деструктивний перфекціонізм формується як наслідок завищених 

батьківських очікувань, прагнення контролювати всі сфери життя дитини, 

нав’язування їй найвищих еталонів в досягненнях, які з часом 

інтеріорізуються та сприймаються особистістю як власні. Конструктивний 

полюс перфекціонізму виникає в умовах підтримки і довіри з боку батьків, 

здатності сприймати дитину як рівну собі і враховувати її інтереси.  
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3.4. Структурно-типологічні відмінності деструктивного та 

конструктивного перфекціонізму підлітків 

 

Нами було проведено дослідження, спрямоване на побудову типології 

перфекціонізму у підлітків. Для реалізації поставленої задачі було обрано 96 

підлтків віком від 12 до 18 років (50 хлопців і 46 дівчат). Досліджуваним 

було запропоновано такі психодіагностичні методики: Опитувальник            

А. А. Реана (діагностика мотиваційних тенденцій досягнення успіху чи 

уникання невдачі), Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму П. Хьюітта та    

Г. Флетта (показники загального перфекціонізму), Шкала депресії А. Т. Бека 

(підлітковий варіант) та Шкала багатомірної тривожності К. Малкової. Також 

для кожного досліджуваного був визначений середній рівень академічної 

успішності (середньостатистичний бал з усіх шкільних предметів за             

12-бальною оціночною шкалою). 

Наступний крок дослідження полягав в аналізі кореляційного зв’язку 

перфекціонізму та рівня академічної успішності. Результати дослідження 

продемонстрували низькі показники за силою зв’язку (r = 0,38 при 

статистично достовірних результатах p ≤ 0,05) (табл. 3.18).  

Таблиця 3.18 

Показники кореляційного зв’язку між перфекціонізмом та рівнем 

академічної успішності 

Академічна успішність Загальний перфекціонізм 

Кореляційний зв'язок за критерієм 

Пірсона 

0,380* 

Примітка: показник кореляційного зв’язку на статистично значущому рівні р≤0,05* 

 

В процесі подальшого аналізу було виявлено, що лінійний прямий 

кореляційний зв'язок рівня перфекціонізму та рівня академічної успішності 

існує лише до середнього рівня вираженості перфекціонізму. Для вищих 

показників перфекціонізму спостерігалось плато за результатами академічної 

успішності.  
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Схожі результати взаємозв’язку академічної успішності та 

перфекціонізму були виявлені у дослідженнях Л. Б. Кисельової. Автор 

вивчала рівень перфекціонізму у студентів з різною академічною успішністю 

з англійської мови (успішні, відносно успішні та неуспішні студенти) і 

виявила, що найвищі показники перфекціонізму характерні для відносно 

успішних студентів, тобто тих, які мають середні бали [65, с. 427–441]. 

Отже, можна припустити, що надмірна вимогливість до себе та 

оточуючих, бажання досягати лише найвищих результатів і прагнення 

уникати помилок не завжли приводить до високої результативності в 

навчанні. 

За допомогою кластерного аналізу розроблено типологію підлітків 

перфекціоністів, в основу якої покладено критерії, представлені у вигляді 

континуальних полюсів: уникання невдачі – надія на успіх; високий рівень 

успішності – низький рівень успішності; відсутні тривожно-депресивні 

патерни – виражені тривожно-депресивні патерни; високий рівень 

перфекціонізму – низький рівень перфекціонізму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура перфекціонізму містить 4 параметри, на основі яких 

встановлено його типи: а) когнітивний (ментальні схеми, які передбачають 
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Рис.3.4. Типи підлітків-перфекціоністів 
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ригідні, виражені на високому рівні деструктивні установки прагнення до 

досконалості); б) мотиваційний (мотиваційна тенденція уникнення невдачі як 

нав’язливий страх зробити помилку, що фруструє будь-яку активність 

підлітка); в) емоційний (наявність емоційних проблем у вигляді тривожно-

депресивних патернів, які виникають як наслідок переживання постійного 

стресу у зв’язку з необхідністю відповідати лише найвищим стандартам) та  

г) діяльнісний (низька успішність в навчанні чи діяльності, яка не відповідає 

докладеним зусиллям перфекціоніста). 

Таблиця 3.19 

Компоненти деструктивного перфекціонізму та їх кореляти  

Компоненти 

перфекціонізму 

Критерії-полюси типології 

підлітків-перфекціоністів 

Інструменти та критерії, з 

допомогою яких визначається 

Когнітивний Деструктивні і надмірно 

виражені перфекціоністські 

установки по типу «Я 

повинен робити все краще, 

ніж інші» 

Адаптована Дитячо-підліткова 

шкала перфекціонізму                

П. Хьюітта та Г. Флетта 

Емоційний Тривожно-депресивні 

патерни 

Опитувальник А.Т. Бека; 

Методика Багатомірної оцінки 

тривожності К. Малкової 

Мотиваційний Мотиваційні тенденції 

досягнення успіху чи 

уникнення невдачі 

Методика діагностики мотивації 

досягнення А.А. Реана 

Діяльнісний Навчальна успішність Середні показники успішності в 

школі за 12-бальною шкалою 

 

Зміст перфекціонізму зумовив такі чотири типи підлітків: а) успішний 

тривожно-депресивний, б) успішний конструктивний, в) неуспішний 

тривожно-депресивний, г) помірно успішний конструктивний 

неперфекціоніст (табл. 3.19). 

Отримані показники є значущими та статистично достовірними за 

критерієм Фішера, оскільки рівень значущості р < 0,05, що вказує на 

надійність даних.  
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Перший тип: високий рівень перфекціонізму ( ̅ = 91,6 бали), рівною 

мірою виражені мотиваційні тенденції на досягнення успіху та уникнення 

невдачі ( ̅ = 10,3), виражені тривожні та депресивні патерни ( ̅ = 71,5 та          

 ̅ = 5,9 відповідно) і високий рівень академічної успішності ( ̅ = 10,4). До 

даного кластеру ввійшло 25 досліджуваних. Ми назвали даний тип 

«успішний тривожно-депресивний перфекціоніст». Такі підлітки 

демонструють високий рівень вираженості перфекціоністських установок, 

прагнуть бути найкращими в усьому і ставлять перед собою високі цілі щодо 

академічних досягнень і зазвичай втілюють їх. Однак таке втілення 

призводить до постійного перебування у стані напруги, страху не відповідати 

найвищим стандартам, що й призводить до підвищення тривожності і 

зниження настрою (у даному контексті – це тривожно-депресивні патерни). 

Другий тип: середній рівень вираженості перфекціонізму ( ̅ = 72,3), 

переважає мотиваційна тенденція досягнення успіху ( ̅ = 15,1), помірно 

виражені тривожно-депресивні патерни ( ̅ = 37,2 та  ̅ = 3,0 відповідно) і 

достатньо високий рівень академічної успішності ( ̅ = 9,2). Такий тип 

досліджуваних можна охарактеризувати як «успішні конструктивні 

перфекціоністи». 28 підлітків, які ввійшли до вказаного кластеру мають 

помірно виражений рівень перфекціонізму, здатні адекватно усвідомлювати 

свої переваги і можливості, можуть ставити перед собою високі цілі, не 

зациклюючись на помилках і невдачах. Тому вони достатньо успішно 

реалізовують себе в навчанні, зазвичай обираючи певний академічний 

профіль, який відповідає їх інтересам чи здібностям (наприклад, 

гуманітарний або природничо-математичний), не прагнуть бути кращим 

завжди і у всьому. Здатність адекватно ставити перед собою цілі визначає 

низьку вираженість тривожних і депресивних патернів та свідчить про 

високий рівень емоційного благополуччя таких підлітків.   

Третій тип: високий рівень перфекціонізму ( ̅ = 98,6), виражена  

мотиваційна тенденція уникнення невдачі ( ̅ = 9,2), високий рівень 

вираженості емоційних проблем (тривожність –  ̅ = 89,4, депресивні патерни 
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–  ̅ = 7,1) та низький рівень академічної успішності ( ̅ = 5,8). Це найменш 

численний за кількістю досліджуваних тип (17 підлітків), який був названий 

«неуспішний тривожно-депресивний перфекціоніст». Представники такого 

типу мають завищені вимоги до себе, прагнуть досягати лише найвищих 

результатів і бояться помилитись. Це призводить до прокрастинації, 

стратегій уникання у виконанні завдань і відображається на низькому рівні 

академічної успішності. Нездатність відповідати власному ідеальному образу 

викликає зниження самооцінки, почуття сорому і провини, які проявляються 

у  вигляді  високої тривожності та депресивних патернів.  

Четвертий тип: низький рівень перфекціонізму ( ̅ = 47,0), відсутня 

виражена орієнтація на досягнення успіху чи уникнення невдачі ( ̅ = 12,4), 

помірно виражені тривожно-депресивні патерни (відповідно  ̅ = 29,1 та           

 ̅ = 2,7) і середній рівень академічної успішності ( ̅ = 8,1 балів). 

Представників такого типу ми назвали «помірно успішний конструктивний 

неперфекціоніст». Такі підлітки мало хвилюються з приводу досягнень і 

необхідності досконалого виконання роботи. Вони не ставлять перед собою 

високих цілей, тому не зважають на помилки і низькі досягнення, 

почуваються себе достатньо впевнено і не мають емоційних проблем у 

вигляді тривожності чи депресивних патернів. 

Таблиця 3.20  

Типи підлітків-перфекціоністів, виділені на основі кластерного 

аналізу 

                  Кластери (типи)  

Показники 

1 2 3 4 

Перфекціонізм 91,6** 72,3** 98,6** 47,0** 

Академічна успішність 10,4* 9,2* 5,8* 7,1* 

Мотивація досягнення 11,3* 15,1* 9,2* 12,4* 

Тривога 71,5** 37,2** 89,4** 29,1** 

Депресивні патерни 5,9* 3,0* 7,1* 2,7* 

К-сть досліджуваних 25 28 17 26 

Примітка: відмінності середніх значень у групах за критерієм Фішера на значущому 

рівні р≤0,05*, р≤0,01** 
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Таким чином, до структури деструктивного перфекціонізму у підлітків 

відносяться: когнітивний компонент (ментальні схеми, які передбачають 

ригідні, виражені на високому рівні деструктивні установки прагнення до 

досконалості); мотиваційний компонент (мотиваційна тенденція уникнення 

невдачі як нав’язливий страх зробити помилку, що фруструє будь-яку 

активність підлітка); емоційний компонент (наявність емоційних проблем у 

вигляді тривожно-депресивних патернів, які виникають як наслідок 

переживання постійного стресу у зв’язку з необхідністю відповідати лише 

найвищим стандартам) та діяльнісний компонент (низька успішність в 

навчанні чи діяльності, яка не відповідає прикладеним зусиллям 

перфекціоніста) .  

Психологи Дж. Стоібер та К. Отто також займались розробкою типології 

перфекціонізму на основі вивченням його позитивного та негативного 

вимірів. На основі такої диференціації автори запропонували власний підхід 

до типологізації осіб, які мають перфекціоністські риси [174, с. 295–296]:      

1) здорові перфекціоністи (люди з високими прагненнями та низьким рівнем 

проблем, зумовлених наявністю рис перфекціонізму); 2) хворі 

перфекціоністи (особи, що мають завищені прагнення і виражений рівень 

проблем, пов’язаних з перфекціонізмом); 3) неперфекціоністи (особи з 

низькими перфекціоністськими прагненнями). 

Схожа типологія була запропонована українською дослідницею              

А. С. Проскурньою, яка здійснила аналіз мультифакторної структури 

перфекціонізму і визначила три основні типи, що розташовані на континуумі 

«Функціональний – Дизфункціональний перфекціонізм» [114, с. 33–38]:       

1) функціональний тип (здорова особистість, здатна критично оцінювати свої 

можливості, ставити перед собою реалістичні цілі та отримувати задоволення 

від їх досягнення); 2) нарцисичний тип (переважає мотивація досягнення 

досконалості, отримання схвалення і захоплення з боку інших, нехтування 

всіма іншими мотивами, перетворення досягнень і визнання їх головним 

сенсом життя); 3) обсесивно-компульсивний тип (витіснення усіх мотивів та 
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інтересів особистості її ідеалізованим образом; зацікавлення не лише 

результатом, а й самою діяльністю; досягнення ідеалу задля виправдання 

власних очікувань).  

Н. Б. Лукіна вивчала психологічні особливості типології перфекціонізму 

у студентів у структурі їх цільової спрямованості (три рівні цілей: 

егоцентричні, раціональні і альтруїстичні) [87, с. 56]. Вона встановила, що  

Я-орієнтованому типу перфекціонізму у студентів притаманні егоцентричний 

та раціональний рівні цільової спрямованості. Студентам з перфекціонізмом, 

орієнтованим на інших, притаманний альтруїстичний рівень, тобто 

висунення вимог досконалості до інших з альтруїстичної позиції. Нарешті, 

раціональний рівень цільової спрямованості особистості характерний для 

соціально-приписаних перфекціоністів, оскільки спрямований на 

задоволення соціальних потреб і престижу [87, с. 57–60].  

Однак, перелічені типології перфекціонізму, на відміну від 

запропонованої нами типології, стосувались дорослих перфекціоністів і 

зосереджувались в основному на диференціації його патологічних та 

здорових проявів. Розроблена нами типологія дозволяє визначити якісні 

особливості перфекціонізму, які розкриваються через його зв'язок з 

когнітивними, мотиваційними, емоційними та діяльнісними компонентами, 

характерними саме для підліткового віку.  

Таким чином, за результатами нашого дослідження прагнення 

ідеального виконання діяльності, слідування лише найвищим стандартам та 

еталонам не завжди приводить до результативної успішності. Підлітки з 

середнім рівнем перфекціонізму характеризуються такими ж показниками 

академічної успішності, як і досліджувані з високим рівнем вираженості 

перфекціонізму. Такий тип досліджуваних більш орієнтований на досягнення 

успіху, на відміну від перфекціоністів, які акцентують увагу на помилках і 

труднощах. Була виокремлена нечисленна група досліджуваних з високим 

рівнем перфекціонізму та низьким рівнем успішності, що вказує на 
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обернений зв'язок перфекціонізму з результативністю та продуктивністю 

діяльності.  

 

Висновки до третього розділу  

1. Встановлено щільний зв’язок між підлітковим перфекціонізмом та 

депресією і тривогою. Я-орієнтований перфекціонізм частіше за все 

обумовлює підвищення тривоги у ситуаціях перевірки знань та тривоги, 

пов’язаної з успішністю в навчанні. Соціально приписаний перфекціонізм у 

підлітковій вибірці призводить до виникнення тривоги у стосунках з 

учителями  та тривоги у зв’язку з оцінкою оточуючих. 

Виявлено статистично вищі показники перфекціонізму у підлітків, які 

страждають емоційними розладами порівняно з підлітками, які входять до 

групи нормотипіків. Середні показники Я-орієнтованого перфекціонізму є 

значущо вищими для підлітків з тривожно-фобічними розладами, тоді як 

соціально приписаний перфекціонізм є більш вираженим у досліджуваних з 

депресивними та тривожно-депресивними розладами. Таким чином, 

деструктивний перфекціонізм є одним із чинників, який ускладнює перебіг 

депресивних, тривожно-фобічних та змішаних емоційних розладів у 

підлітків, і може призводити до посилення тривожно-депресивних патернів у 

нормотипічних підлітків. 

2. Визначено, що молодший підлітковий вік (12–14 років) є критичним 

для формування перфекціонізму, що може призводити до його загострення; 

тоді як у старшому підлітковому віці (15–18 років) перфекціонізм вже 

знаходить своє місце в структурі особистості підлітка, що знижує міру його 

вираженості та, відповідно, «пом'якшує» вплив на емоційну сферу підлітків.    

За ознакою статі відсутні статистично значущі відмінності у показниках 

видів перфекціонізму (загального, Я-орієнтованого та соціально 

приписаного) для порівнюваних груп хлопців і дівчат. Відсутність таких 

відмінностей пояснюється тим, що в сучасному суспільстві гендерно-рольові 
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стандарти та соціальні експектації як для хлопців, так і для дівчат вимагають 

однаково високих досягнень.  

3. Встановлено зв’язок перфекціонізму з такими особистісними рисами 

підлітків: міра емоційної стійкості; обережність – легковажність; 

сором'язливість – авантюризм; неврастенія; міра внутрішнього напруження; 

міра самоконтролю. Тісний зв'язок перфекціонізму з різноманітними 

особистісними рисами підлітків вказує на його важливу роль у формуванні 

особистості в підлітковому віці.  

З'ясовано, що розвиток деструктивного перфекціонізму у підлітків 

обумовлюють такі дисфункціональні установки батьківського виховання, як 

надмірна суворість, надмірне втручання у світ дитини, прагнення прискорити 

розвиток дитини та пригнічення волі. Для батьків підлітків з конструктивним 

перфекціонізмом більш характерний оптимальний стиль виховання; а батьки 

підлітків з деструктивним перфекціонізмом схильні до гіперопіки та 

уникання теплих емоційних стосунків з дітьми.  

4. Розроблено типологію підлітків-перфекціоністів, в основі якої лежать 

такі критерії, представлені у вигляді континуальних полюсів: уникання 

невдачі – надія на успіх (мотиваційний); високий рівень успішності – 

низький рівень успішності (діяльнісний); відсутні тривожно-депресивні 

патерни – виражені тривожно-депресивні патерни (емоційний); високий 

рівень перфекціонізму – низький рівень перфекціонізму (когнітивний). 

Типологія включає 4 типи підлітків-перфекціоністів і дозволяє визначити 

якісні особливості перфекціонізму, які розкриваються через його зв'язок з 

когнітивними, мотиваційними, емоційними та діяльнісними компонентами, 

характерними саме для підліткового віку.  
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РОЗДІЛ 4 

ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ДЕСТРУКТИВНОГО 

ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ У ПІДЛІТКІВ З ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИМИ 

ПАТЕРНАМИ 

 

У четвертому розділі  описано структуру та етапи апробації програми 

корекції деструктивного перфекціонізму у підлітків з тривожно-

депресивними патернами. Здійснено оцінку її ефективності в цілому та 

окремих блоків. Надано рекомендації та описано превентивні заходи щодо 

зниження негативного впливу деструктивного перфекціонізму на емоційний 

стан підлітків.  

 

4.1. Програма корекції деструктивного перфекціонізму у підлітків з 

тривожно-депресивними патернами 

 

Розроблена на основі результатів дослідження тренінгова програма 

була спрямована на корекцію деструктивних проявів перфекціонізму у осіб з 

тривожно-депресивними патернами. Корекційна програма тривала два місяці. 

У ній брали участь досліджувані віком 15–17 років (7 дівчат та 5 хлопців), в 

яких за результатами попередньої діагностики виявлено ознаки 

деструктивного перфекціонізму. Учасники були попередньо знайомими між 

собою.  

Мета корекційної програми – зниження негативного впливу 

деструктивного перфекціонізму на виникнення тривожно-депресивних 

патернів у підлітків.  

Відповідно до результатів дослідження структурно-типологічних 

особливостей деструктивного перфекціонізму як чинника тривожно-

депресивних патернів у підлітків, завданнями корекційної програми є: 

а) розвиток здатності до постановки реальних цілей; 

б) зміщення локусу уваги на аналіз досягнень з аналізу помилок; 
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в) зниження рівня тривожності та депресивних патернів; 

г) розвиток креативності (подолання ригідності); 

д) формування здатності до релаксації; 

е) формування коректних вимог до себе і оточуючих. 

Цільова аудиторія: підлітки віком 12–18 років з ознаками 

деструктивного перфекціонізму, який обумовлює появу емоційних проблем 

(тривожно-депресивних патернів). 

Загальна кількість учасників – від 4 до 12 осіб. Учасників слід 

розділяти за віковими категоріями: групи 12–14 та 15–18 років.  

Форма роботи: групова. Доцільність групової форми роботи 

обумовлюється можливістю міжособистісної взаємодії «тут-і-тепер», 

здатністю до формування спільних завдань у процесі групової динаміки. 

Методи психологічної корекції: арт-терапія, психодрама, ігротерапія, 

елементи гештальт-терапії, елементи емоційно-образної терапії, методи 

релаксації, психогімнастика, елементи нейролінгвістичного програмування, 

комунікативні вправи, елементи когнітивно-поведінкової терапії. 

Визначення вказаних вище завдань корекційної програми 

обумовлювалось виявленими в ході емпіричного дослідження структурно-

типологічними особливостеями деструктивного перфекціонізму у підлітків 

(табл. 4.1). Так, для корекції когнітивного компоненту деструктивного 

перфекціонізму у підлітків, який виражається у ірраціональних установках та 

уявленнях щодо досягнення досконалості (наприклад, «я маю робити все 

краще, ніж інші», «для мене допустимі лише найвищі результати») було 

застосовано блоки «Здатність до постановки реальних цілей» та 

«Формування адекватних вимог до себе та оточуючих». Вказані блоки 

передбачали корекцію нереалістичних перфекціоністських переконань, 

формування здатності враховувати власні можливості, зниження 

ірраціональних очікувань щодо досконалості оточуючих.  

Для роботи з емоційним компонентом деструктивного перфекціонізму 

учасникам корекційної програми пропонувалось пройти блоки «Зниження 
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рівня тривожності та депресивних патернів», а, також, «Формування 

здатності до релаксації». Останній блок був необхідною перехідною ланкою 

розвитку здатності відчувати своє тіло, знімати надмірне напруження, 

характерне для високого рівня тривожно-депресивних патернів. 

Корекція мотиваційного та діяльнісного компонентів деструктивного 

перфекціонізму забезпечувалась завдяки блокам корекційної програми 

«Зміщення локусу уваги на аналіз досягнень з аналізу помилок» та 

«Підвищення креативності». У першому випадку увага зосереджувалась на 

роботі зі стратегією уникнення невдачі, розвитку здатності адекватно 

сприймати помилки та вміння помічати успіхи. Розвиток креативності 

підлітків-перфекціоністів застосовувався у зв’язку з тим, що для 

деструктивних перфекціоністів характерне мислення за типом «чорне-біле», 

пошук лише досконалого вирішення задачі, що обмежує їхню інтелектуальну 

активність і призводить до зниження навчальної успішності. 

Таблиця 4.1 

Співвідношення компонентів деструктивного перфекціонізму підлітків 

та блоків психологічної програми, спрямованих на їх корекцію 

Компоненти деструктивного 

перфекціонізму 

Блоки корекційної програми 

Когнітивний (деструктивні і 

надмірно виражені 

перфекціоністські установки) 

Здатність до постановки реальних цілей 

(нівелювання деструктивних установок за 

принципом «все або нічого») 

Формування адекватних вимог до себе та 

інших 

Емоційний (тривожно-

депресивні патерни) 

Зниження рівня тривожності та депресивних 

патернів 

Формування здатності до релаксації (як 

підготовчий блок переходу до зниження 

рівня тривожності і депресивних патернів) 

Мотиваційний (мотиваційні 

тенденції досягнення успіху 

чи уникнення невдачі) 

Зміщення локусу уваги з аналізу помилок на 

аналіз досягнень (розвиток вміння адекватно 

сприймати помилки і невдачі) 

Діяльнісний (навчальна 

успішність) 

Розвиток креативності (розвиток творчого 

мислення для підвищення успішності) 
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Загалом, у груповій корекційній роботі були застосовані принципи та 

методики таких психотерапевтичних напрямків, як:  

- Психодрама. Для роботи з підлітками-перфекціоністами пропонується 

така техніка, як «Порожній стілець», що дозволяє корегувати 

внутрішньоособистісні  конфлікти для «примирення» різних прагнень та 

бажань особистості.  

- Нейролінгвістичне програмування. Дозволяє візуалізувати проблеми, 

пов’язані з деструктивним перфекціонізмом, а також закріпити нові 

конструктивні переживання, сформовані в процесі корекційної роботи.  

- Експресивна терапія (арт-терапія, ігротерапія). Ігрові методи 

роботи є найбільш оптимальними для цільової аудиторії – підлітків – і 

дозволяють в ігровій формі пропрацювати проблемні ситуації та сформувати 

більш адаптивні патерни поведіни. Арт-терапевтичні методи дають змогу 

виразити внутрішні емоційні переживання, пов’язані з тривожно-

депресивними патернами.  

- Когнітивно-поведінкова терапія. У роботі з негативним впливом 

перфекціонізму на емоційний стан підлітків методи даного напряму були 

спрямовані на переформулювання деструктивних когнітивних переконань.  

- Гештальт-терапія. В роботі із деструктивним перфекціонізмом 

важливим є формування усвідомлення та регулювання особистісних меж 

підлітка; розвиток здатності помічати свої тілесні відчуття, розуміти та 

регулювати їх. 

- Клієнт-центрована терапія. У ході проведення корекційної прграми 

зосереджувалась увага на досягненні конгруентності між «Я-реальним» та 

«Я-ідеальним» у підлітків-перфекціоністів; подолання умов цінності на 

шляху тенденції до самоактуалізації, яка фруструється деструктивним 

прагненням до досконалості. 

Відповідно до завдань корекційної програми, у ній було виділено 6 

основних блоків, спрямованих на зниження негативного впливу 
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деструктивного перфекціонізму у підлітків з тривожно-депресивними 

патернами.  

1. Розвиток креативності. 

Перший блок корекційної програми за тематичним навантаженням 

спрямовувався на розвиток креативності (подолання ригідності). Вітчизняні 

та зарубіжні дослідники вказують на наявність  ригідного мислення, як однієї 

зі складових деструктивного перфекціонізму [8; 33; 49; 55; 168]. З одного 

боку, ригідність мислення відображається в уявленнях за типом «все або 

нічого». Перфекціоністи вбачають можливість лише ідеальних результатів на 

найвищому рівні, всі інші градації досягнення сприймаються як помилкові 

[8]. Тому одним з завдань даного блоку корекційної програми було 

розвінчування такого дуалістичного типу мислення, розвиток здатності 

бачити «відтінки», тобто аналізувати досягнення на різних рівнях. 

Перфекціоністи схильні до стереотипного мислення, зниження креативності 

у зв’язку з прагненням слідувати чітко поставленим стандартам і через страх 

проявити нестандартні рішення [173]. Проте, більшість ситуацій досягнення 

передбачають відсутність чіткого визначеного алгоритму дій і вимагають від 

особистості активізації її творчого потенціалу, пошуку індивідуальних 

креативних рішень складних задач.  

2. Зміщення локусу уваги на аналіз досягнень з аналізу помилок. 

Другий блок корекційної програми ґрунтувався на результатах 

дослідження, що свідчать про зв'язок високого рівня деструктивного 

перфекціонізму та прагнення уникнення невдач. Часто перфекціоністи 

ототожнюють незначні помилки з великими невдачами, що викликає стан 

тривоги, незадоволення собою та результатами власної діяльності [25; 51; 

60]. Орієнтація на власні досягнення, можливість опиратись на власні 

ресурси являється запорукою успішної діяльності.  

3. Формування здатності до релаксації. 

Деструктивний перфекціонізм обумовлює у досліджуваних стан 

напруження та очікування невдачі, що викликає астенізацію, впливає на 
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вегетативні прояви (головний біль, прискорене серцебиття тощо) [17; 32; 67; 

149]. Тому одним із важливих завдань є формування здатності до релаксації, 

вміння розслаблятись для відновлення власних ресурсів. Вправи на 

релаксацію були спрямовані на відновлення зв’язку з відчуттями свого тіла, 

вміння контролювати власний емоційний стан, що є дуже актуальним у  

постійних стресових умовах. 

4. Зниження рівня тривожності та депресивних патернів. 

Після закріплення здатності до розслаблення, контролю власного 

емоційного стану та тілесних відчуттів досліджуваним пропонувався 

тематичний блок корекційної програми зі зниження рівня тривожності та 

депресивних патернів. Корекційний психологічний вплив у ході проведення 

цього блоку спрямовувався на розвінчування іраціональних переживань та 

безпідставних страхів, зниження тривожності через роботу зі спогадами 

минулого, які несуть в собі негативне емоційне навантаження.  

5. Розвиток здатності до постановки реальних цілей. 

Наступним етапом у проведенні корекційної програми досліджуваним 

пропонувався блок з формування здатності до постановки реальних цілей. 

Оскільки деструктивний перфекціонізм передбачає постановку перед собою 

нереалістично завищених цілей і їх досягнення лише відповідно до найвищих 

стандартів (що насправді є майже неможливим), це призводить до 

виникнення внутрішнього дискомфорту, надмірної критики до себе, 

незадоволеності результатами власної діяльності [141; 150; 151]. Тому 

психологічні вправи цього блоку спрямовувалися на постановку адекватних 

цілей та задач.  

6. Формування адекватних вимог до себе та оточуючих.  

Останній блок корекційної програми був спрямований на формування 

адекватних вимог до себе і оточуючих, оскільки, згідно з П. Хьюіттом та        

Г. Флеттом, саме деструктивна форма перфекціонізму відрізняється 

надмірними вимогами до себе (Я-орієнтований та соціально приписаний 

види перфекціонізму) та до інших (орієнтований на інших перфекціонізм) 
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[157; 159]. Вказаний блок корекційної програми відображав закріплення 

пройдених раніше блоків зі зниження деструктивних проявів перфекціонізму 

у підлітків з тривожно-депресивними патернами.  

Наведемо найбільш інформативні та показові техніки корекційної 

програми, які сприяли зниженню міри впливу деструктивного 

перфекціонізму на появу тривожно-депресивних патернів у підлітків.  

Блок 1. Розвиток креативності (подолання ригідності). 

З метою подолання високого рівня ригідності та стереотипності 

мислення у підлітків з деструктивним перфекціонізмом застосовувалась 

тренінгова вправа «Нестандартні рішення» [136] (Додаток Б). 

Осбливості проведення. У ході виконання цього завдання підлітки 

називали дуже побутові і стереотипні способи використання запропонованих 

предметів (як підставку, як будиночок для тваринок тощо), відмічалась дуже 

незначна кількість сміливих і оригінальних ідей. Яскраво проявлялась 

орієнтація на соціальне схвалення, бажання подобатись і висловлювати ідеї, 

які б сприймалися оточуючим і ведучим групи (особливо така поведінка була 

характерною для дівчат). Однак, до кінця вправи кількість оригінальних ідей 

та впевненість у їх висловлюванні збільшилась.  

Для подолання соціально бажаної поведінки та сором’язливості при 

висловлюванні ідей та припущень у групі було прийнято правило заборони 

критики іншими членами групи даних ідей. Дотримання такого правила 

сприяло зниженню страху зовнішньої оцінки, розкриттю особистісної 

впевненості та сміливості у власних ідеях.  

Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- знизилась стереотипність мислення; 

- збільшилась кількість оригінальних та нестандартних ідей; 

- підвищилась самооцінка та впевненість в собі.  

Розвиток творчого мислення відбувався при оволодінні технікою 

розвитку творчого мислення «12 капелюхів де Боно» [44] (Додаток Б.).  
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Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- учасники програми відкрили для себе здатність різностороннього 

вирішення проблеми; 

- сформовано вміння розглядати одну і ту ж задачу під різними кутами 

зору; 

- відпрацьовано здатність до прийняття групового рішення, 

використання переваг кожного учасника у якості значущого внеску у спільну 

діяльність.  

Особливості проведення. За результатами обговорення виконання 

вправи учасники висловили, що переймуть даний досвід у вирішенні 

начальних та повсякденних задач конструктивним способом.  

В підсумковому завданні блоку розвитку креативності учасникам 

пропонувалось виділити свої основні вміння, та знайти якомога більше 

нестандартних сфер, де їх можна було застосувати.  

Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- у даному завданні, порівняно з попередніми, спостерігалась значно 

більша кількість оригінальних нестандартних рішень; 

- зниження ригідності мислення сприяло переходу до другого блоку 

корекційної програми зміщення локусу уваги з аналізу помилок на аналіз 

досягнень. 

Блок 2. Зміщення локусу уваги на аналіз досягнень з аналізу помилок. 

Вміння помічати і приймати власні досягнення формувалось при 

виконанні техніки «Накопичувач досягнень і хороших вчинків» [111]    

(Додаток Б).  

Особливості проведення. При обговоренні результатів серед учасників 

групи найбільше реплік і зауважень  стосувалось того, що на фоні загальних 

невдач всі хороші вчинки не помічалися.  
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Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- сформувалось вміння помічати власні переваги, які можна 

використати в якості ресурсних для підвищення самооцінки  та впевненості в 

собі. 

На закріплення позитивної оцінки власної особистості та діяльності 

учасникам корекційної програми було запропоновано в якості домашнього 

завдання вправу  «Запам’ятай успіх» (Додаток Б). Вказана вправа належить 

до технік НЛП, які спрямовані на «якоріння» певних психологічних станів та 

відчуттів в організмі [111].  

Особливості проведення. Спочатку досліджувані відпрацьовували 

техніку у групі, їм пропонувалось сісти, розслабитись і згадати ситуацію 

успіху, якою вони пишалися, пережити усі позитивні відчуття у тілі, які 

супроводжували ситуацію успіху. Після цього пропонувалось «заякорити» 

дані відчуття у тілі певним способом (наприклад, стисканням руки, 

поглажуванням себе) для встановлення умовного зв’язку між тілесними 

реакціями та відчуттями в тілі. Після завершення заняття на домашньому 

завданні учасники повинні були помічати власні успіхи і «якорити» їх у тілі.  

Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- сформовано ресурсний стан організму, який перфекціоністи можуть 

використати в умовах переживання стану фрустрації при виконанні складних 

завдань. 

Для закріплення стану впевненості та переживання успіху було обрано 

техніку Гештальт-терапії під назвою «Вжитись в образ» (Додаток Б).  

Особливості проведення. Як відомо гештальт-психологи акцентують 

увагу на феноменології тілесних відчуттів як важливому індикаторі 

психологічного стану особистості. Такий принцип покладений в основу 

техніки «Вжитись в образ», яка передбачає переживання досвіду 

найбільшого досягнення в житті [136]. 
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Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- досліджувані активно переживали тілесні відчуття успіху;  

- підвищився рівень їх активності, що відобразилось на більш 

впевненому мовленні, виступило спонукальною силою подальшої навчальної 

діяльності. 

В кінці блоку 2 в якості аналізу ефективності зміщення локусу уваги на 

аналіз досягнень з аналізу помилок підліткам була запропонована вправа 

«Перетвори свої недоліки у переваги» [136] (Додаток Б).  

Особливості проведення. Досліджуваним пропонувалось згадати 

основні недоліки та слабкі сторони і перетворити їх у переваги.  

Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- кілька досліджуваних висловили припущення про те, що їхні 

«недоліки» у новому світлі виступили як дуже значущі переваги, які можна 

ефективно використати в навчальній діяльності.  

Блок 3. Формування здатності до релаксації. 

Здатність розслаблятись і контролювати свій стан розвивалась у 

досліджуваних з допомогою технік «Дві хвилини відпочинку» та «Дихання» 

[130] (Додаток Б). 

Особливості проведення. Вказані вправи передбачали наявність 

домашнього завдання на відпрацювання досліджуваними у стресових 

ситуаціях ресурсних технік, що не потребують великих часових затрат і 

можуть використовуватись у повсякденному житті.  

Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- розвинено здатність регулювати власний психоемоційний стан 

залежно від умов і вимог ситуації; 

- встановлено взаємозв’язок з власним тілом. 
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Формування здатності до релаксації та відпрацювання 

внутрішньоособистісних конфліктів відбувалось з допомогою методів 

кататимно-імагінативної психотерапії – мотивів «Луг» та «Гора» [83].  

Особливості проведення. Метод застосовувався одразу після 

проведення аутотренінгу за методом Шульца, оскільки передбачав попереднє 

розслаблення організму. На одному з занять був використаний мотив  «Луг», 

який, за визначенням Льойнера, вважається базовим для проведення катамно-

імагнативної психотерапії (свого роду розігрів). Більш інформативним став  

мотив «Гори», який був застосований на наступному занятті з 

досліджуваними після проведення мотиву «Луг». Після уявлення образу 

досліджуваним пропонувалося намалювати малюнки «Гори», на якій вони 

перебували. Відмічалась тенденція до малювання гір з дуже крутими 

гострими вершинами, у кількох досліджуваних на малюнку не було означено 

вершин.  Таку тенденцію можна пояснити прагненням встановлювати перед 

собою завищені цілі, яких дуже важко досягти, або досягнення яких 

сприймається неможливим (відображає ключові характеристики 

деструктивного перфекціонізму, висота гори виступає як рівень домагань 

досліджуваних, завищені амбіції). Крім того, на малюнках спостерігалась 

велика відстань від лугу до гір, як репрезентація невпевненості в собі та, 

загалом, в результатах власної діяльності.  

При обговоренні перебування в образі «Гори» досліджувані відмічали 

труднощі у підйомі на саму гору (частими були випадки відсутності 

підйомних доріг чи обриви шляху на дорозі до вершини). При порівнянні 

переживань образів та подій реального життя учасники корекційної програми 

вказували на наявність труднощів у вирішенні життєвих проблем, високу 

частоту почування «глухого кута» при вирішенні складних задач. Значна 

кількість часу обговорення мотиву була зосереджена на спуску з гори, яким 

його уявляють досліджувані, оскільки саме цей фрагмент уявлень викликав 

найбільше труднощів та емоційних переживань. Загалом, за теоретичними 

основами кататимно-імагінативної психотерапії образи спуску з гори 
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показують відношення особистості до втрат, програшів, зниженя соціального 

статусу чи престижу. Для учасників корекційної програми спуск з гори був 

некомфортним, викликав негативні емоційні переживання, певна кількість 

досліджуваних зазначала, що хотіла б уникнути цього спуску. 

Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- усвідомлено власні внутрішні конфлікти та проблеми, пов’язані з 

досягненнями; 

- сформовано здатність спокійно ставитись до програшів та невдач; 

- подолано негативно забарвлені емоційні реакції, пов’язані з 

перешкодами на шляху досягнення поставлених цілей.  

Блок 4. Зниження рівня тривожності та депресивних патернів.  

Трансформації тривоги та страхів досліджуваних перфекціоністів 

сприяла техніка «Кінотеатр» [47] (розроблена в межах напряму 

нейролінгвістичного програмування) (Додаток Б).  

Особливості проведення. Коли підлітки-перфекціоністи переживали 

щось асоційовано, то вони знаходились «всередині картинки», в якості 

головного діючого персонажу, що відчуває все через призму своїх 

переживань. При дисоційованому переживанні вони отримали змогу 

дивитися на себе з боку і безпосередньо не переживати те, що відбувається в 

картинці (на екрані).  

Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- відпрацьовано емоційно насичені події та переживання з минулого; 

- сформовано здатність подивитись на проблемну ситуацію «з боку».  

Для зниження рівня ситуативної тривожності була запропонована 

вправа «Неймовірна ситуація» [42] (Додаток Б).  

Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  
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- знижено рівень тривожності, що ґрунтується на деструктивних 

когнітивних переконаннях;  

- здійснено груповий корекційний вплив на переконання, які у 

деструктивних перфекціоністів носять негативно забарвлений характер.  

Блок 5. Формування здатності до постановки реальних цілей. 

Формування здатності до реалістичної оцінки свого майбутнього 

відбувалось за допомогою техніки «Лінія життя» [117] (Додаток Б).  

Особливості проведення. Показовим для досліджуваних є те, що на 

лінії життя вони зображували події майбутнього навіть через рік вперед як 

дуже віддалені (тенденція сприймати цілі як недосяжні). Труднощі виникали 

в уявленні майбутнього на 10 років вперед (неадекватність планувати 

віддалену перспективу). Слід зазначити, що всі картинки в уявленнях 

досліджуваних були дуже ідеалістичними та відображали лише найвищі 

досягнення (наприклад,  «найбільший будинок», «найкрасивіша машина», 

«найвища посада» тощо). У даному випадку запропонована вправа виступала 

у більшій мірі діагностичною і виявляла проблемні аспекти в адекватній 

оцінці дійсності та плануванні власного майбутнього.  

Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- розвинено здатність ставити перед собою реальні цілі; 

- здійснено співвіднесення своїх бажань та можливостей; 

- проаналізовано перспективи особистісного та професійного розвитку.  

Тренування здатності виконувати велику кількість завдань, зниження 

рівня деструктивної тенденції до досконалого та безпомилкового виконання 

поставлених задач відбувалась в процесі відпрацювання вправи «Відро 

завдань» [136] (Додаток Б).  

Особливості проведення. Учасники програми ділились на три групи. У 

кожної групи був перелік завдань і обмежена кількість часу на їх виконання. 

Задача полягала у поєднанні завдань таким чином, щоб виконати їх всі в 

обмежений період часу.  
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Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- відмічалась позитивна динаміка у формуванні вміння поєднувати 

виконання кількох завдань в часі без значного зниження якості їх виконання;  

- досліджувані відкрили для себе, що велику кількість часу вони 

марнують «в пусту» і можуть використати з більшою користю.  

Формування здатності до різностороннього вирішення проблеми 

відбувалось з допомогою техніки «Стратегія Уолта Діснея» [25]         

(Додаток Б).  

Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- досліджувані навчились перебувати у трьох станах для оптимального 

вирішення навчальних задач: 1) мрійник (ідеальні рішення проблеми, жодної 

критики); 2) критик (проблеми рішень, запропонованих мрійником);              

3) реаліст (зважене рішення з урахуванням мрійника і критика); 

- сформовано здатність до розробки покрокового алгоритму та його 

реалізації у прийнятті зваженого рішення;  

- підлітки відмічали, що техніка сприяла структуруванню думок у ході 

вирішення поставленої задачі. 

Відпрацювання здатності до перевірки адекватності та реальності 

поставлених цілей відбувалося в ході застосування техніки (запозиченої з 

психологічного напряму НЛП) «Добре сформульований результат» [46] 

(Додаток Б).  

Особливості проведення. Труднощі виникали у позитивному 

формулюванні бажаних цілей (чого я хочу досягнути, а не чого я хочу 

уникнути). Це відображає домінування у досліджуваних мотиваційної 

тенденції на уникнення невдачі (яких помилок я хочу уникнути) замість 

мотиваційної тенденції досягнення успіху (чого я хочу досягти). Наприклад, 

великі труднощі для одного з досліджуваних викликало позитивне 

переформулювання цілі «Хочу не бути лінивим».  
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Досягнення мети в уявленнях досліджуваних було дуже абстрактним, 

їм важко було знайти зв'язок досягнення мети з відчуттями, які 

супроводжуватимуть такі досягнення (питання «Що ви відчуватимете при 

цьому? На тілесному рівні? Що ви бачитимете?» тощо).  

Поставлені досліджуваними цілі відзначалися глобальністю і при 

подальшій перевірці піддавалися розкладанню на проміжні цілі, які можна 

досягти відповідно до контексту ситуації та внутрішніх можливостей. Для 

прикладу, глобальною за розміром була мета досліджуваної «Стати 

найкращим професіоналом у своїй сфері», яка в подальшому була розкладена 

на цілі «Вступ до відповідного навчального закладу», «Оволодіння 

відповідними знаннями та навичками», «Реалізація себе у відповідній 

професійній діяльності».  

Деякі цілі були відкинуті досліджуваними при перевірці їх на 

екологічність, оскільки вони негативно впливали на інші сфери їх життя та на 

найближче соціальне оточення (наприклад, бажання повністю зосередитись 

на навчальній діяльності негативно відображалось на спілкуванні 

досліджуваного з друзями та рідними, на його захопленнях, що не 

стосувалися навчальної діяльності). 

Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- сформовано вміння правильно формулювати перед собою цілі;  

- здійснена селекція більш важливих та менш важливих цілей;  

- усвідомлено наслідки реалізації поставлених перед собою цілей.  

Блок 6. Формування адекватних вимог до себе та оточуючих.  

Показовою технікою блоку формування адекватних вимог до себе і 

оточуючих, підвищення самооцінки є техніка «Хочу-Можу-Треба» [42] 

(Додаток Б). 

Особливості проведення. У перфекціоністів із соціально приписаним 

перфекціонізмом надзвичайно велику частину особистості займає частинка 

«Треба», як необхідність відповідати вимогам та очікуванням оточуючих. До 
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того ж, гіпертрофованою може бути частина «Хочу», що відображає рівень 

домагань особистості, її цілі та представлені перед собою завдання. Із 

вказаної тріади випадає частинка «Можу», як наявність ресурсів (фізичних, 

матеріальних, особистісних) для досягнення «Хочу» і «Треба». 

Досліджуваним пропонувалось узгодити всі ці три частини і на листі А3 

намалювати чи вписати все, чого вони хочуть, що їм треба зробити та що 

вони можуть зробити. По завершенню роботи і колективного обговорення 

спостерігалася явна диспропорція частин тріади, і досліджувані в процесі 

обговорення самі корегували власні бажання та вимоги оточення відповідно 

до реальних можливостей, доступних їм у необхідних ситуаціях.  

Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- узгоджено психологічний трикутник «Хочу-Можу-Треба»; 

- розвинено здатність критично оцінювати та розрізняти власні 

бажання і очікування оточуючих; 

- здійснена адекватна оцінка своїх здібностей та внутрішніх ресурсів на 

шляху досягнення конкретних цілей.  

Відпрацювання внутрішніх конфліктів відбувалось з допомогою 

психодраматичної техніки «Порожній стілець» [47] (Додаток Б). 

Особливості проведення. У досліджуваних, які характеризувалися 

високим рівнем соціально приписаного перфекціонізму, прослідковувалась 

специфічна тенденція: вимоги до виконання завдань та самокритика 

сприймалися не як свої (егосинтонні), а як батьківські настанови, що живуть 

всередині їхньої особистості (егодистонні). Деякі частини особистості, які 

сприймалися досліджуваними як чужі, виявилися невід’ємними частинами, 

що забезпечували внутрішній баланс. Для прикладу, лінь, яку намагалася 

подолати досліджувана протягом майже всієї корекційної програми, при 

розмові з даною частиною особистості на пустому стільці виявилася 

функціонально корисною, оскільки оберігала досліджувану від надмірних 
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навантажень на організм, пов’язаних з навчанням та прагненням до 

ідеального виконання завдань. 

Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- знайдено зв’язок з власними тілесними відчуттями; 

- усвідомлено доцільність деяких інтроектів; 

- подолано внутрішньоособистісні конфлікти, зумовлені діаметрально 

протилежними бажаннями та прагненнями. 

Підвищення самооцінки і формування вміння хвалити себе у підлітків-

перфекціоністів відбувалось з допомогою техніки «Ода про себе» [37] 

(Додаток Б).  

Особливості проведення. Вказана техніка викликала у досліджуваних 

труднощі у виконанні. Спочатку схвалення себе було пов’язане з успішними 

виконанням конкретних завдань, проте, до кінця виконання техніки 

з’явились елементи похвали за певні риси, які подобалися досліджуваним у 

структурі власної особистості. 

Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- сформовано здатність приймати власні успіхи та пишатись ними;  

- підвищено впевненість в собі. 

Завершення блоку формування адекватних вимог до себе та 

оточуючих і загалом корекційної програми відбувалося з допомогою техніки-

прощання «Я бажаю собі…» (Додаток Б).  

Основні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни у досліджуваних 

експериментальної групи:  

- усвідомлено деструктивний вплив перфекціонізму; 

- підвищено рівень рефлексії; 

- сформовано вміння виокремлювати слабкі та сильні сторони своєї 

особистості.  

Хід розробленої програми представлено у Додатку Б.  
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Після завершення корекційної програми було здійснено контрольне 

дослідження деструктивного перфекціонізму у підлітків. Діагностика 

проводилась із залученням досліджуваних експериментальної групи 

(учасники корекційної програми) та досліджуваних контрольної групи (які не 

брали участі у корекційній програмі, але характеризувалися високими 

показниками деструктивного перфекціонізму).  

До експериментальної групи ввійшли 12 підлітків віком від 15 до 17 

років (серед них 2 хлопці віком 16 років, 1 хлопець віком 15 років і 2 хлопці 

віком 17 років; 2 дівчини віком 15 років, 2 дівчини віком 16 років; 3 дівчини 

віком 17 років). До контрольної групи ввійшли 13 підлітків віком 14-17 років 

(7 дівчат та 6 хлопців). 

При цьому досліджувані перебували у ситуації досягнення (здачі 

екзаменаційних предметів, контрольні роботи у школі). Останнє дозволило 

актуалізувати деструктивні прояви перфекціонізму у ситуації перевірки 

академічних досягнень. Діагностика здійснювалась за наступними 

методиками: «Дитячо-підлікова шкала перфекціонізму» (П. Хьюітт та            

Г. Флетт), Методика дослідження мотивації успіху і боязні невдачі               

(А. А. Реан), Методика визначення депресії (підліткова шкала А. Т. Бека), 

Методика багатовимірної діагностики тривожності  (К. Е. Малкова).  

Аналіз отриманих результатів здійснювався шляхом порівняння 

середніх значень деструктивного перфекціонізму в учасників корекційної 

програми з аналогічними значеннями, отриманими до корекційного впливу. 

Для забезпечення достовірності результатів порівняльного аналізу 

враховувались показники депресивних та тривожних патернів попереднього 

дослідження лише досліджуваних з високим рівнем перфекціонізму та 

вираженими тривожно-депресивними патернами (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2  

Середні значення тривожно-депресивних патернів у підлітків з 

деструктивним перфекціонізмом (до та після корекції) 
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До  12,6* 91,6* 5,8* 7,4* 7,0* 8,2* 8,2* 6,9* 8,9* 7,9* 7,3* 

Після 9,2* 78,4* 5,3* 5,2* 5,4* 7,6* 7,7* 6,5* 6,2* 5,7* 5,5* 

Примітка: відмінності середніх показників за Т-критерієм Стьюдента на значущому 

рівні р≤0,05*, р≤0,01** 

 

Аналіз отриманих результатів вказує на те, що учасники корекційної 

програми демонстрували менш виражені показники деструктивного 

перфекціонізму порівняно з замірами до корекційного впливу (табл. 4.2). 

Значуще зниження відбувалося за показниками: депресивних патернів             

( ̅ = 12,6 до та  ̅ = 9,2 після корекційного впливу) і загальної тривоги ( ̅ = 91,6 

до та  ̅ = 78,4 після корекційного впливу).  

 

Рис. 4.1. Середні значення загальної тривоги та депресивних патернів 

до і після корекційного впливу 
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12,6 

78,4 

9,2 

Загальна тривога Депресивні патерни 

До корекції Після корекції 



159 
 

Позитивна динаміка зі зниження депресивного настрою (за підлітковим 

варіантом шкали А. Т. Бека) та загальної тривоги (опитувальник                     

К. Малкової), у порівнянні з результатами попередньої діагностики (рис. 4.1) 

прослідковувалась в результаті корекційного впливу тематичного блоку 

тренінгової програми зі зниження рівня ситуативної тривожності та 

депресивних патернів. Учасники корекційної програми відпрацювали 

патологічні когнітивні переконання (відбулося їх нівелювання  засобами 

перевірки дійсністю та логічними доказами), що ґрунтувалися на 

перебільшенні значущості ситуації досягнення та її негативних наслідків. 

Відпрацювання технік корекційної програми з адекватного формулювання 

цілей та ефективного використання часових і інших ресурсів для їх 

досягнення дозволило досліджуваним уникнути стану фрустрації та 

структурувати свій час і можливості в умовах перебування в стресовій 

ситуації. Зниження рівня загальної тривоги та депресивних патернів можна 

пояснити також використанням технік розвитку креативності, що в умовах 

складних завдань дозволили досліджуваним не впадати у відчай при 

невдалих спробах їх розв’язання, а використати набуті вміння 

різностороннього мислення, критичний та багатомірний аналіз завдань.  

Найбільш істотне зниження показників в учасників тренінгової 

програми відбувалося за такими шкалами: тривога у зв’язку з оцінкою 

оточуючих; тривога у стосунках з учителями; тривога через успішність в 

навчанні; тривога при перевірці знань (рис. 4.2). Так, зниження показників 

тривоги у зв’язку з оцінкою оточуючих ( ̅ = 7,4 до та  ̅ = 5,4 після 

корекційного впливу) свідчить про зменшення ролі думки оточуючих в 

оцінці досягнень та результатів діяльності підлітка. Цьому сприяли тематичні 

блоки корекційної програми зі здатності до постановки реальних цілей та 

адекватних вимог до себе. Завдяки відпрацюванню деструктивними 

перфекціоністами схильності ставити перед собою нереалістично завищені 

цілі і відповідати лише найвищим стандартам, які делегують оточуючі, 

досліджувані стали більш реалістично оцінювати власні можливості, 
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виходячи з внутрішніх оцінок та переконань і меншою мірою звертаючи 

увагу на соціальні оцінки. У зв’язку з цим відбулось нівелювання 

гіпертрофованої потреби у прийнятті та схваленні оточуючими та з'явилось 

відчуття впевненості в собі. 

 

Рис. 4.2. Середні значення тривоги у підлітків з деструктивним 

перфекціонізмом (до та після корекції) 

 

Шкала тривоги у стосунках з учителями тісно пов’язана зі шкалою 

тривоги через оцінку оточуючих, саме вчителі є тими значущими людьми, які 

оцінюють досягнення та невдачі підлітка. Тому зниження тривоги у 

стосунках з учителями ( ̅ = 7,0 до та  ̅ = 5,7 після корекційного впливу) 

можна пояснити зниженням залежності від думки учителя та страху не 

виправдати його очікувань. Завдяки програмі зі зниження деструктивного 

перфекціонізму підлітки стали лояльніше ставитись до критики, виробили 
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вміння відрізняти критичні зауваження до певних дій чи вчинків від критики 

до особистості підлітка.  

Зниження тривоги через успішність в навчанні ( ̅ = 8,1 до та  ̅  = 6,5 

після корекції) пов’язане зі зниженням занепокоєння підлітків з приводу 

прагнень до досягнень. Такі тематичні блоки корекційної програми, як 

формування адекватних вимог до себе дозволили дослідженим правильно 

оцінити та співвіднести власні бажання, можливості і вимоги з боку 

оточуючих; сприяли вирішенню внутрішніх конфліктів, пов’язаних з 

досягненнями. 

Показники тривоги при перевірці знань також були знижені у підлітків 

після корекційного впливу ( ̅ = 8,9 до та  ̅ = 6,2 після корекції). Це означає, 

що рівень тривоги підлітка у ситуаціях перевірки знань, досягнень, 

можливостей знизився. Такому зниженню могли сприяти техніки корекційної 

програми, спрямовані на формування здатності до релаксації, здатності 

адекватно сприймати критику, а також приймати свої помилки й недоліки без 

їх перебільшення та катастрофізації. Досліджувані у ході корекційної 

програми відпрацьовували переоцінку значущості ситуації досягнення. 

Загалом, у ході проведення тренінгу досліджувані відмічали, що більшість їх 

деструктивних думок пов’язані переважно з тривогою за майбутнє, 

переживанням можливих помилок та невдач. Проте зі зниженням рівня 

ситуативної тривожності частота прояву таких думок у досліджуваних 

знизилась. Також, психологічні техніки блоку корекційної програми зі 

зміщення локусу уваги з аналізу помилок на аналіз досягнень сприяли 

переорієнтації уявлень та думок на передбачення досягнутих цілей, замість 

постійних думок про помилки та перешкоди на шляху досягальної 

активності. 

 За показниками підвищеної вегетативної реактивності отримано 

наступні результати:  ̅ = 7,3 до та  ̅ = 5,5 після корекції; за шкалою зниження 

психічної активності відповідно  ̅ = 7,9 до та  ̅ = 5,7 після корекції. Таким 

чином, високу ефективність показали тематичні блоки корекційної програми 
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«Формування адекватних вимог до себе та оточуючих» та «Формування 

здатності до релаксації». Іншими словами, у досліджуваних під час 

корекційної програми було сформовано здатність до релаксації як 

відновлення внутрішніх ресурсів, що відобразилося на зниженні вираженості 

астенізації, виснаження організму в умовах великих навантажень.  

Зниження вираженості вегетативної реактивності в учасників 

корекційної програми можна пояснити розвитком здатності до контролю над 

власним тілом, регуляції свого емоційного стану, зниженням рівня 

внутрішнього дискомфорту та напруження, пов'язаного з надмірною 

критичністю по відношенню до себе та результатів власної діяльності. 

Зниження критичності не лише по відношенню до себе, а й до оточуючих 

сприяло зниженню рівня незадоволеності найближчим соціальним 

оточенням, зменшенню невідповідності між очікуваннями до світу та 

реаліями життя, впливало на зниження частоти конфліктів з рідними, 

друзями та знайомими з приводу завищених вимог до діяльності.  

Менш виражене зниження показників тривоги (за результатами участі 

у корекційній програмі) спостерігалось за шкалами «тривога у стосунках з 

однолітками», «тривога у стосунках з батьками» та «тривога через 

самовираження». Можна припустити, що досить високі показники тривоги у 

зв’язку з самовираженням пов’язані тим, що перфекціоністи прагнуть 

відповідати стандартам і очікуванням, заданим ззовні соціальним оточенням. 

Таким підліткам складно відслідковувати власні бажання й інтереси і 

виражати їх, особливо, якщо відсутня підтримка чи схвалення інших людей. 

Незначне зниження показників тривоги у стосунках з батьками можна 

пояснити необхідністю корекційної роботи не лише з підлітками, а й з їхніми 

батьками, які часто нав’язують деструктивні установки та завищені 

прагнення по відношенню до своїх дітей. Тривога у стосунках з однолітками 

зачіпає інтерперсональний аспект перфекціонізму, якому було приділено 

незначну увагу у тренінговій корекційній програмі, що пояснює майже 

відсутню динаміку показників. 
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З метою оцінки ефективності авторської програми зі зниження 

тривожно-депресивних патернів у підлітків з деструктивним 

перфекціонізмом було здійснено порівняльний аналіз результатів 

контрольного дослідження учасників експериментальної та контрольної груп 

(табл. 4.3). 

Таблиця 4.3  

Середні значення тривожно-депресивних патернів в експериментальній 

та контрольній групах 
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Експеримен

тальна 

12,9* 89,9* 5,7* 7,5* 6,9* 8,0* 8,3* 7,1* 8,5* 7,6* 7,1* 

Контрольна 9,2* 78,4* 5,3* 5,2* 5,4* 7,6* 7,7* 6,5* 6,2* 5,7* 5,5* 

Примітка: відмінності середніх показників при міжгруповому порівнянні за 

Критерієм Фішера на значущому рівні р≤0,05*, р≤0,01** 

 

Так, у досліджуваних з деструктивним перфекціонізмом спостерігалась 

загальна тенденція зниження рівня показників тривожно-депресивних 

патернів після їх участі у корекційній програмі, порівняно з аналогічними 

показниками учасників контрольної групи.  

Істотно нижчі показники на значущому рівні (sig < 0,01) виявлені у  

досліджуваних експериментальної групи за такими шкалами: підвищена 

вегетативна реактивність, знижена психічна активність, тривога у ситуаціях 

перевірки знань, тривога, пов’язана з успішністю в навчанні (рис. 4.3). Для 

таких видів прояву тривоги у підлітків з деструктивним перфекціонізмом 

тренінгова корекційна програма виявилась достатньо ефективною. 

Показники загальної тривоги та депресивних патернів також мають 
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статистично значущі відмінності. Показники депресивних патернів за 

шкалою А. Т. Бека  ̅ = 12,9 у досліджуваних контрольної і  ̅ = 9,2 – у 

досліджуваних експериментальної групи; показники загальної тривоги в 

учасників контрольної групи  ̅ = 89,9, а в учасників експериментальної групи 

–  ̅  = 78,4 (рис. 4.3).  

 

Рис. 4.3. Середні значення тривоги (в експериментальній та 

контрольній групах) 

 

Слід зазначити, що навіть при зниженні середніх значень тривоги у 

стосунках з батьками порівняно з досліджуваними контрольної групи, у 

досліджуваних експериментальної групи вказані вище емоційні проблеми 

виступали на досить високому рівні ( ̅ = 8,0 у підлітків контрольної групи та 

 ̅ = 7,0 у підлітків експериментальної групи). Очевидно, ефективність 

корекційної програми у даному випадку виявилася недостатньою у роботі з 

тривожними переживаннями, що стосувались стосунків з батьками.  
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В учасників корекційної програми зафіксовано нижчий рівень 

зниження психічної активності ( ̅ = 5,7), порівняно з досліджуваними 

контрольної групи з високим рівнем перфекціонізму ( ̅ = 7,6). Можна 

припустити, що вони більшою мірою контролювали власні внутрішні фізичні 

та психологічні ресурси, менше виснажувалися, оптимально 

використовували час для досягнення високої ефективності діяльності за 

мінімальних затрат.  

Нижчими були (порівняно з перфекціоністами контрольної групи):  

рівні тривоги у зв’язку з оцінкою оточуючих ( ̅ = 7,5 балів у контрольній та   

  ̅ = 5,2 у експериментальній групах); рівні тривоги через успішність в 

навчанні ( ̅ = 8,3 та  ̅ = 6,5 відповідно) та рівні тривоги у ситуаціях перевірки 

знань ( ̅ = 7,6 та  ̅  = 5,7 відповідно). Знизився рівень катастрофічного та 

гіпертрофованого сприймання ситуації досягнення (наприклад, академічної 

ситуації здачі екзаменів) як такої, що несе виключно негативні наслідки, 

спостерігалась переорієнтація на прагнення до досягнення поставлених 

(адекватних ситуації та внутрішнім можливостям) цілей, зменшилась частота 

фіксації на можливих невдачах. 

З метою здійснення аналізу статевих особливостей динаміки тривожно-

депресивних патернів в учасників корекційної програми (у груповій програмі 

брали участь 12 досліджуваних: 5 хлопців та 7 дівчат) було порівняно середні 

значення тривожних та депресивних патерни до та після корекційного впливу 

(табл. 4.4). Такий аналіз дозволив визначити, які тривожно-депресивні 

патерни більш характерні для хлопців та дівчат. Чи позначається стать на 

динаміці та мірі вираженості деструктивного перфекціонізму в ході його 

корекції.  
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Таблиця 4.4  

Середні значення тривожно-депресивних патернів у дівчат та хлопців 

(до та після корекційного впливу) 
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Д
ів

ч
ат

а До  12,7 90,4 6,2 7,3 7,6 8,2 8,0 7,2 8,8 8,3 7,2 

Після 9,1 78,2 5,4 5,2 5,3 7,6 6,5 6,4 6,2 5,6 5,4 

Х
л
о
п

ц
і До 12,5 89,2 5,5 7,5 6,5 8,2 8,2 6,7 8,9 7,6 7,3 

Після 9,3 78,6 5,2 5,2 5,4 7,8 6,5 6,5 6,7 5,7 5,6 

Примітка: відмінності середніх показників при міжгруповому порівнянні за 

Критерієм Фішера на значущому рівні р≤0,05*, р≤0,01** 

  

За результатами попередньої діагностики дівчата характеризувались 

вищим рівнем вираженості тривожно-депресивних патернів деструктивного 

перфекціонізму, у порівнянні з аналогічними показниками хлопців (рис. 4.4).  

За результатами контрольного зрізу після проведення корекційної 

програми досліджувані дівчата демонстрували більш суттєве зниження 

показників тривожно-депресивних патернів (позитивна динаміка), порівняно 

з досліджуваними хлопцями, що характеризувалися досить високим рівнем 

ригідності до змін. У ході проведення тренінгу дівчата проявляли вищий 

рівень інтересу до виконання завдань, були досить лабільними в оволодінні 

новими навичками та паттернами поведінки. 
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Рис. 4.4. Динаміка середніх значень тривожно-депресивних патернів у 

дівчат з деструктивним перфекціонізмом (до і після корекції) 

 

Досліджувані хлопці мали істотно нижчі показники тривожно-

депресивних патернів деструктивного перфекціонізму за шкалами «Тривога у 

стосунках з однолітками», «Зниження психічної активності», «Тривога у 

ситуаціях самовираження» та «Тривога у стосунках з учителями». За 

шкалами «Підвищена вегетативна реактивність», «Депресивні патерни», 

«Тривога, пов’язана з оцінкою оточуючих», «Тривога  у ситуаціях перевірки 

знань», «Тривога, пов’язана з успішністю в навчанні», «Тривога у стосунках 

з батьками» значущих відмінностей не спостерігалося. У процесі участі в 

корекційній програмі досліджувані дівчата були більш гнучкими в зміні 

когнітивних переконань та деструктивних форм поведінки (рис. 4.5). 

0

2

4

6

8

10

12

14

До корекції Після корекції 



168 
 

 

Рис. 4.5. Динаміка середніх значень тривожно-депресивних патернів у 

хлопців з деструктивним перфекціонізмом (до та після корекції) 

 

Статистично значущих вікових відмінностей щодо ефективності 

програми для різних вікових періодів не було виявлено. У даному випадку 

статеві та індивідуальні особливості відігравали більш важливу роль у 

динаміці тривожно-депресивних патернів, обумовлених деструктивним 

перфекціонізмом.  

Аналізуючи показники досліджуваних, отримані після корекційного 

впливу, було виявлено статистично значущі особливості динаміки тривожно-

депресивних патернів перфекціонізму у підлітків з різними типами 

перфекціонізму: Я-орієнтованого (інтраперфекціонізм), та соціально 

приписаного (табл. 4.5). Дещо нижчий показник ефективності корекційної 

програми спостерігався у групі досліджуваних з домінуванням  соціально 

приписаного перфекціонізму (рис. 4.6).  
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Таблиця 4.5  

Середні значення загальної тривоги та депресивних патернів в 

учасників корекційної програми з соціально приписаним та Я-орієнтованим 

перфекціонізмом 

 Я-орієнтований 

перфекціонізм 

Соціально приписаний 

перфекціонізм 

Депресивні прояви 8,9* 9,4* 

Загальна тривога 78,1* 78,7* 

Примітка: рівень статистичної значущості порівняння середніх значень за критеріє 

Т-Стьюдента на значущому рівні р≤0,05* 

 

Соціально приписаний перфекціонізм у ході корекції проявлявся у 

вигляді інтроектів, що характеризувалися настановами та очікуваннями 

значущих дорослих, а також відображав потребу відповідати існуючим 

стандартам (у мовленні таких досліджуваних з високою частотою 

застосовувалися слова «треба», «необхідно», «я повинен…» тощо). Відносно 

вищі показники тривожно-депресивних патернів у досліджуваних з соціально 

приписаним перфекціонізмом (порівняно з показниками Я-орієнтованого 

перфекціонізму) спостерігалися за шкалами загальної тривоги ( ̅ = 78,1 у 

досліджуваних з Я-орієнтованим та  ̅ = 78,7 – з соціально приписаним 

перфекціонізмом), та депресивних патернів ( ̅ = 8,9 та  ̅ = 9,4 відповідно). 

Пояснити отримані результати можна тим, що у внутрішній структурі 

перфекціонізму залишилася потреба відповідати стандартам і очікуванням 

значущих людей, яка проявлялася у вигляді тривоги та нав’язливих страхів 

оцінки зі сторони оточуючих.  

У досліджуваних з Я-орієнтованим перфекціонізмом спостерігалося 

більш істотне зниження тривожно-депресивних патернів (порівняно з 

результатами попереднього дослідження). Нижчі показники (за результатами 

контрольного дослідження) були характерні для підлітків з Я-орієнтованим 

перфекціонізмом за шкалами «тривога, пов’язана з оцінкою оточуючих»       
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( ̅ = 4,8 у досліджуваних з Я-орієнтованим та   ̅ = 5,6 у досліджуваних з 

соціально припсаним перфекціонізмом) та «зниження психічної активності» 

( ̅ = 5,4 та   ̅ = 5,9 балів відповідно). Як зазначалось, досліджувані з соціально 

приписаним перфекціонізмом більшою мірою залежні від зовнішніх оцінок і 

можуть відчувати значне виснаження у ситуаціях актуалізації деструктивних 

ознак перфекціонізму. За іншими шкалами тривожних патернів суттєвої 

різниці у показниках не спостерігалось, але для соціально-приписаного 

перффекціонізму усі шкали тривоги були дещо підвищені.  

 

Рис. 4.6. Середні значення тривожних патернів для Я-орієнтованого та 

соціально приписаного видів перфекціонізму  

 

Отже, усвідомлення меж власних можливостей, висунення адекватних 

вимог по відношенню до себе та оточуючих, рефлексія прагнення до власної 

досконалості, зменшення кількості нереалістичних очікувань до осіб 

близького оточення сприяли зменшенню психологічного дискомфорту, 
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впливали на зниження рівня тривоги у різних ситуаціях, астенізації, 

вегетативних та депресивних патернів у підлітків з Я-орієнтованим 

перфекціонізмом.  

 

4.2. Рекомендації щодо зниження негативного впливу 

деструктивного перфекціонізму на емоційний стан підлітків 

Наслідками негативного впливу деструктивного перфекціонізму на 

психологічний та психічний стан особистості є виражені порушення 

адаптації та саморегуляції, ускладнення перебігу емоційних розладів, 

порушення харчової поведінки, агресія та суїцидальні спроби. Тому 

важливим і актуальним питанням є розробка рекомендацій та превентивних 

заходів, що запобігають формуванню деструктивних ознак перфекціонізму у 

дитячому та підлітковому віці і тим самим підвищують рівень загального 

психологічного благополуччя.  

Для зниження деструктивного впливу перфекціонізму слід усвідомити 

його причини та особливості, модифікувати стратегії поведінки, зробити їх 

більш адекватними. Колектив авторів Н. В. Басалаєва, І. О. Южакова та         

Ю. Н. Желонкіна розглядають способи подолання деструктивного 

перфекціонізму в рамках когнітивної психотерапії [142], основною метою 

яких є допомога людині в осмисленні дисфункціональних сімейних 

цінностей та культурних норм; утвердження індивідуальної системи 

цінностей на основі власного осмисленого вибору. Така мета може 

реалізовуватись за допомогою наступних засобів та прийомів [142, с. 192-

194]: 

- «психоосвіта» – інформування про такі культурні фактори, як 

надмірна цінність успіху та досягнень, які сприяють формуванню 

деструктивного перфекціонізму і призводять до широкого розповсюдження 

його негативних наслідків;  
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- виявлення джерел перфекціонізму на основі аналізу індивідуального 

життєвого шляху особистості та батьківських очікувань по відношенню до 

неї; 

- аналіз творів мистецтва, де у символічній формі розкриваються 

деструктивні наслідки прагнення завжди бути «першим у всьому»; 

- нормалізація емоційних реакцій особистості на основі прийняття 

власних невдач, помилок і недосконалості людини в цілому;  

- перегляд деструктивних перфекціоністських переконань і 

формулювання нових, альтернативних установок (наприклад «я маю право на 

помилку»; «помилки – це шлях до успіху» тощо). 

Серед технік подолання деструктивних перфекціоністських установок 

Н. В. Басалаєва, І.О. Южакова та Ю. Н. Желонкіна пропонують наступні 

[142, с. 193-194]: 

- парадоксальний припис «роби погано» (дозволяє подолати параліч 

активності і досягти хоча б якогось результату, який поступово можна 

вдосконалити); 

- переключення з результату на процес (заохочення старання та 

зусилля, що сприяє підвищенню продуктивності); 

- принцип «маленьких кроків» (здатність планувати та організовувати 

конкретні кроки з реалізації великих цілей); 

- реатрибуція неуспіху часовим і локальним факторам (протистояння 

депресивним надузагальненням типу «повний крах», «остаточна поразка» 

тощо); 

- осмислення життєвих пріоритетів і встановлення ієрархії задач 

(дозволяє виявити більш та менш значимі цілі, переоцінка переконань про 

необхідність бути досконалим у всьому). 

Когнітивна психотерапія у роботі з деструктивним перфекціонізмом 

спрямована на психологічну роботу з когнітивною сферою перфекціоніста. В 

рамках такого підходу вважається, що переосмислення деструктивних 
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когнітивних схем та неадекватних перфекціоністських переконань сприятиме 

зміні емоційного стану та поведінкових паттернів особистості.  

М. В. Єрмілова, досліджуючи психологічні особливості «ділового 

перфекціонізму», пов’язаного з прагненням до досконалості у професійній 

діяльності, пропонує наступні рекомендації для боротьби з деструктивним 

перфекціонізмом [48, с. 71–74]: 

- реалістична постановка цілей (здатність враховувати свої можливості 

та обмеження при постановці перед собою конкретної мети; вміння 

визначати пріоритети у задачах).  

- делегування повноважень (вміння віддавати частину справ іншим 

людям, які також відповідальність за них). 

- аналіз причин страху зробити помилку (слід проаналізувати, 

наскільки реалістичними є такі страхи). 

- надання собі права бути недосконалими в житті і на роботі; здатність 

робити помилки (недосконала робота завершена сьогодні – це краще, ніж 

досконала робота, яка нескінченно відкладається). 

- аналіз того, для чого взагалі потрібна конкретна робота, скільки часу і 

сил готова витратити людина на її реалізацію.  

Рекомендації М. В. Єрмілової стосуються більшою мірою 

деструктивного перфекціонізму у дорослих, пов’язаного з неадекватною 

постановкою перед собою цілей в трудовій діяльності, прагненням уникати 

помилок в роботі.  

Американський психолог і психотерапевт Т. Бен-Шахар протиставляє 

перфекціонізм та оптималізм. Оптималізм автор розуміє як здатність 

адекватно оцінювати свої можливості та життєві досягнення, тоді як під 

перфекціонізмом мається на увазі деструктивне прагнення до досконалості, 

яке шкодить психологічному благополуччю людини. Дослідник вважає, що 

основними кроками до подолання деструктивного перфекціонізму, на шляху 

до оптималізму, є прийняття невдач, прийняття емоцій, прийняття успіху і 

прийняття реальності [8]. Під прийняттям невдач розуміється подолання 



174 
 

страху здійснити помилки чи опинитись у ситуації невдачі. Такий страх 

паралізує будь-яку активність чи діяльність індивіда, оскільки він постійно 

тривожиться з приводу недосконалості своїх дій та вчинків. Прийняття 

реальності передбачає усвідомлення перфекціоністом того, що в житті 

постійно виникають певні перешкоди і невдачі, які є необхідною умовою 

досягнень поставлених цілей. Зазвичай перфекціоністи живуть у вигаданому 

ідеальному світі, відірваному від реальності, що обумовлює появу труднощів 

в адаптації до навколишнього світу. Прийняття успіху також є важливою 

передумовою подолання деструктивного перфекціонізму, оскільки 

перфекціоністи схильні знецінювати свої досягнення, звертаючи уваги лише 

на помилки і промахи. Прийняття емоцій є кроком стабілізації 

психоемоційного стану перфекціоністів, які схильні пригнічувати власні 

емоції, що не відповідають їхнім уявленням про ідеальний світ.  Часто 

перфекціонізм перешкоджає переживанню всього спектру емоцій, їх 

динамічності, що може призводити до депресії, немотивованої тривоги і 

навіть апатії.  

Аналіз вищезазначених теоретичних підходів до зниження чи 

мінімізації негативного впливу перфекціонізму на особистість із врахуванням 

результатів проведеного нами дослідження дозволили запропонувати 

наступні рекомендації, спрямовані на попередження та зниження рівня 

вираженості деструктивного перфекціонізму у підлітків. При цьому 

рекомендації враховують специфіку підліткового віку та відповідної 

соціальної ситуації розвитку і є розділеними на дві частини: для батьків та 

для самих підлітків. Така диференціація пов’язана з тим, що у підлітковому 

віці значущу роль відіграє підтримка та очікування значущих дорослих, 

якими являються батьки. Корекція та зміна дисфункціональних установок 

щодо виховання підлітків з деструктивним перфекціонізмом в сім'ї є 

передумовою зниження його таких негативних наслідків, як емоційні 

проблеми, труднощі в адаптації та самовизначенні, психосоматичні проблеми 

тощо.  
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Рекомендації для батьків стосуються особливостей виховання дітей та 

підлітків, які обумовлюють формування деструктивного перфекціонізму.  

1. Безумовна любов до дитини. 

Розвиток деструктивних ознак перфекціонізму у підлітка часто 

пов'язаний з прагненням завоювати любов і симпатію дорослих, бути 

прийнятим ними. Якщо батьки проявляють свою любов до дитини лише у 

відповідь на якісь досягнення чи успіхи, виникає стійка потреба доводити 

свою значущість і отримувати любов за рахунок постійних успіхів, навіть 

ціною шкоди здоров'ю чи психоемоційному стану. Батькам слід уникати фраз 

«я буду любити тебе тільки, якщо ти…», «ти не виправдав (ла) моїх 

очікувань», «у нашій сім'ї завжди досягали чогось більшого» тощо. Такі 

фрази зумовлюють формування прагнення до досконалості як способу 

задоволення потреби у прийнятті та схваленні оточуючими.  

2. Прийняття поразок і невдач дитини.  

Основне правило для батьків – усвідомити, що дитина є самобутньою 

особистістю, яка сама обирає власний життєвий шлях і робить власні 

помилки. Прагнення батьків втілити в дитині свої нереалізовані цілі та 

бажання призводить до постійного страху дитини не виправдати покладені на 

неї сподівання і викликає підвищену тривогу та депресивні реакції.  

3. Уникнення порівняння дитини з іншими. 

Батькам слід усвідомити, що унікальність кожної людини полягає у 

неповторному та індивідуальному поєднанні тих чи інших рис характеру, 

здабностей, бажань, мотиві та інтересів. Для уникнення невиправдано 

високих очікувань до підлітка батькам слід розуміти межі особистісного 

потенціалу підлітка, враховувати його власні інтереси і уникати порівняння з 

іншими. Постійне порівняння у вихованні призводить до формування у 

перфекціоніста орієнтації лише на полюс найуспішніших без врахування 

власних можливостей і обмежень. Підліток починає сам порівнювати себе з 

неіснуючим ідеалом, не відчуваючи зв’язку з реальністю, що призводить до 

психологічних проблем, психічних та соматичних порушень.  
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4. Заохочення успіхів і досягнень підлітків, умова виправданої критики.  

Постійна критика з боку батьків часто зумовлює зосередженість 

підлітка лише на помилках і недоліках. Нав'язливий страх уникнення невдачі 

фруструє активність дитини, викликає відчуття невпевненості в собі та своїх 

можливостях, наявність суїцидальних думок. Акцентування уваги на успіхах 

і досягненнях сприяє подальшому саморозвитку підлітка, викликає відчуття 

власної значущості, здатності реалізовувати цілі і долати перешкоди на 

шляху їх досягнення.  

5. Співвіднесення можливостей дитини, уникання завищених очікувань 

до неї.  

Підліток не може бути досконалим і найпершим в усьому. У 

підлітковому віці частіше за все формується достатньо усталена система 

інтересів і здібностей, в рамках якої він може розвиватись. Прагнення 

охопити всі сфери навчання, соціальну активність, спортивні заняття може 

призводити до астенізації організму.  

6. Встановлення довірливих стосунків з дітьми; забезпечення 

підтримки сім'ї в складних для підлітка  умовах.  

Важливою для формування адекватної самооцінки і відчуття 

самодостатності у підлітка є підтримка зі сторони рідних. Відчуваючи таку 

підтримку, підлітки здатні ставити перед собою високі цілі, можуть робити 

помилки на шляху до їх досягнення. Підтримка батьків і рідних є основою 

впевненості в собі, здатності випробовувати свої здібності та внутрішні 

ресурси. За відсутності довірливих стосунків та підтримки в родині підліток 

може відчувати себе розгубленим, якщо помиляється або зазнає помилки на 

шляху своїх досягнень.  

Рекомендації для підлітків носять корегуючий характер і пов’язані з 

усвідомленням деструктивного впливу перфекціонізму на їх життя та 

емоційний стан, а також формування конструктивних форм поведінки та 

переконань.  



177 
 

1. Вміння розрізняти власні потреби й бажання та очікування 

оточуючих.  

Нездатність відповідати очікуванням оточуючих занурює підлітків з 

деструктивним перфекціонізмом у відчай і фруструє будь-яку їх активність. 

Вони відчувають занепокоєння, кожен раз бояться втратити прихильність, 

симпатію чи любов інших людей. У такому випадку власні бажання, інтереси 

та амбіції відходять на задній план і витісняються, не дозволяючи підлітку 

повністю розкрити власний особистісний потенціал у дорослому житті.  

2. Правильно планувати свій час.  

Зазвичай підлітки з деструктивним перфекціонізмом дуже суворі і 

вимогливі по відношенню до себе. Така вимогливість є наслідком 

деструктивного переконання про здатність бути досконалим у всьому і 

уникати помилок в житті. Тому перфекціоністи не дозволяють собі 

розслаблятись чи відпочивати, постійно знаходять собі завдання, які 

призводять до виснаження їх внутрішніх ресурсів та відсутності їх 

поновлення. Ще однією характеристикою деструктивного перфекціоніста є 

консервативність, яка виражається у негнучкій поведінці та дезадаптивних 

життєвих стратегіях. Перфекціоністи прагнуть контролювати кожен аспект 

свого життя, не дають собі жодних поблажок. Мислення у підлітків-

перфекціоністів побудоване на ригідних переконаннях «я мушу», «я 

зобов’язаний» тощо.  

3. Не сприймати помилки і невдачі як катастрофічні та невиправні. 

Вміння приймати поразку як засіб досягнення перемоги.  

«Найбільша помилка – це страх здійснити помилку». Зосереджуючись 

лише на помилках і невдачах, підліток-перфекціоніст перестає помічати свої 

досягнення і переваги, а це обумовлює перебування у стані постійного 

пригнічення і призводить до депресивних проявів. А постійний страх невдач 

призводить до підвищення ситуативної тривожності і її актуалізації в будь-

яких обставинах оцінки здібностей чи вмінь підлітка. Коли підліток перестає 

заперечувати і перебільшувати невдачі і приймати їх як належне, це значно 
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полегшує його життя і дозволяє розвиваись і розширювати сфери своєї 

життєдіяльності.  

4. Здатність приймати свої риси характеру.  

Для підлітків-перфекціоністів характерна нав’язлива і невиправдана 

самокритика, нездатність пробачати свої недоліки, що призводить до 

переживання сорому, провини і навіть відчаю. Перфекціоністи нездатні 

адекватно оцінювати себе, їх «Я-ідеальне» у значній мірі відірване від «Я-

реального», що значно знижує рівень психологічного благополуччя підлітка.  

5. Усвідомити принцип «Першим в усьому і завжди бути неможливо». 

Вказана рекомендація ґрунтується на іншому принципі – «Ідеальне – 

ворог хорошого». Прагнучи бути досконалим і найкращим в усьому, 

перфекціоніст обмежує власне життя, перестає отримувати задоволення від 

досягненого, оскільки постійно спрямований лише на перші місця та найвищі 

результати.  

6. Вибирати ті види занять чи діяльності, які викликають інтерес і 

відповідають здібностям.  

Часто підлітки у тих видах діяльності чи міжособистісної взаємодії, які 

приносять їм задоволення чи не передбачають оцінку результатів, відчувають 

себе комфортно і впевнено, здатні переживати позитивні емоції. Вміння 

прислухатись до себе, обирати свої сильні сторони є ключовою необхідністю 

у підлітковому віці, яка передбачає початок самовизначення у професійній 

діяльності. Прислухаючись до себе, підліток зможе займатись «своєю 

справою», яка дозволить йому самоактуалізуватись у дорослому житті.  

7. Отримувати задоволення від життя; зосереджуватись не лише на 

результаті, а й на процесі виконання завдання.  

Для перфекціоністів є характерною категоричність переконань по типу 

«все або нічого». Така категоричність перешкоджає здатності отримувати 

задоволення від навчання і будь-яких видів діяльності. Якщо досягнення 

підлітка не відповідають його найвищим очікуванням, вони цілковито 

знецінюються, разом з процесом реалізації таких досягнень. Отримання 
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задоволення від життя, за відсутністю думок про відповідність результатів 

лише досконалим стандартам піднімає самооцінку, сприяє позитивно 

забарвленим емоційним переживанням і часто дозволяє отримати набагато 

кращі та креативніші результати.  

 

Висновки до четвертого розділу.  

1. Тренінгова програма має на меті корекцію деструктивного 

перфекціонізму, який обумовлює виникнення тривожно-депресивних проявів 

у підлітків, на рівні деструктивних установок, емоційних переживань та 

поведінкових патернів. Корекційною програмою передбачались такі 

завдання: а) розвиток здатності до постановки реальних цілей;  б) зміщення 

локусу уваги на аналіз досягнень з аналізу помилок; в) зниження рівня 

тривожності та депресивних патернів; г) розвиток креативності (подолання 

ригідності); д) формування здатності до релаксації; е) формування 

адекватних вимог до себе та оточуючих.  

2. В учасників корекційної програми виявлено статистично значуще 

зниження депресивних патернів, загальної тривоги, тривоги у зв’язку з 

оцінкою оточуючих, тривоги у стосунках з учителями, тривоги через 

успішність в навчанні, тривоги при перевірці знань (sig ≤ 0,01), характерних 

для підлітків з деструктивним перфекціонізмом.  

У підлітків з домінуванням Я-орієнтованого перфекціонізму 

зафіксовано більш виражену позитивну динаміку з мінімізації тривожно-

депресивних патернів, порівняно з підлітками з соціально приписаним 

перфекціонізмом. Очевидно, що завдяки інтернальному локусу контролю 

підлітки з Я-орієнтованим перфекціонізмом здатні усвідомлювати негативні 

наслідки деструктивного перфекціонізму і схильні брати на себе 

відповідальність за зміну своїх життєвих орієнтацій. Тоді як для підлітків з 

соціально приписаним перфекціонізмом необхідна допомога і схвалення з 

боку соціального оточення.  
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Дівчата є більш гнучкими щодо зміни проявів деструктивного 

перфекціонізму, ніж хлопці. Хлопці більш ригідні щодо зміни поведінкових 

патернів і більшою мірою прагнуть відповідати встановленим стандартам. 

3. Запропоновані нами рекомендації враховують специфіку 

перфекціонізму у підлітковому віці та розділені на дві частини – для батьків 

та для самих підлітків. Рекомендації для батьків з метою попередження 

формування деструктивного перфекціонізму у їхніх дітей включають 

безумовну любов до дитини; прийняття її поразок і невдач; уникнення 

порівняння з іншими; заохочення успіхів і досягнень; уникання завищених 

очікувань від дитини та встановлення довірчих стосунків з нею.  

Рекомендації для підлітків носять корекційний характер і передбачають 

розвиток вміння розрізняти власні потреби та очікування оточуючих, 

приймати поразку як засіб досягнення перемоги; формування здатності 

правильно планувати свій час; приймати всі свої риси характеру; 

усвідомлення принципу «першим в усьому і завжди бути неможливо»; вибір 

завдань за інтересами та отримання задоволення від процесу їх виконання.  
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ВИСНОВКИ 

У роботі здійснено узагальнення теоретичних і емпіричних результатів 

дослідження деструктивного перфекціонізму як чинника тривожно-

депресивних патернів у підлітків, що дало змогу дійти таких висновків.  

1. У результаті теоретичного аналізу з’ясовано, що перфекціонізм є 

особистісним феноменом, який полягає у прагненні до досконалості, 

передбачає висунення високих стандартів до себе та інших людей, прагнення 

відповідати очікуванням соціального оточення з метою отримання схвалення 

та визнання і має дві форми прояву – конструктивну (позитивну) та 

деструктивну (негативну).  Деструктивний перфекціонізм призводить до 

негативних наслідків для особистості на когнітивному, емоційному, 

мотиваційному, діяльнісному та інтерперсональному рівнях і може існувати 

як в межах відносної норми, так і в межах патології. Специфічна соціальна 

ситуація розвитку у підлітковому віці, яка полягає у оволодінні новими 

соціальними ролями, з одного боку, та індивідуалізації, з іншого боку, 

зумовлює особливості виникнення і становлення підліткового 

перфекціонізму. Деструктивний перфекціонізм у підлітків виникає як 

наслідок дисфункціональних стилів виховання та надмірних вимог з боку 

соціального оточення і може обумовлювати появу тривожно-депресивних 

патернів. 

2. Існують якісні відмінності зв’язку видів підліткового перфекціонізму 

та тривожно-депресивних патернів: Я-орієнтований перфекціонізм частіше за 

все обумовлює підвищення тривоги у ситуаціях перевірки знань та тривоги, 

пов’язаної з успішністю в навчанні; соціально приписаний – пов'язаний з 

виникненням тривоги у відносинах з учителями та тривоги у зв’язку з 

оцінкою оточуючих.3. Характерними особливостями вікової динаміки 

перфекціонізму у підлітків є такі: у віці 12–14 років його середній рівень 

значно вищий, ніж для підлітків віком 15–18 років, що дає змогу вважати 

молодший підлітковий вік (11–14 років) сензитивним для формування даної 
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риси. У старшому підлітковому віці (15–18 років) перфекціонізм вже займає 

своє місце в структурі особистості і знижує міру своєї вираженості.  

4. Встановлено чотири типи перфекціоністів-підлітків: а) успішний 

тривожно-депресивний перфекціоніст; б) успішний конструктивний 

перфекціоніст; в) неуспішний тривожно-депресивний перфекціоніст;              

г) помірно успішний конструктивний неперфекціоніст. В основі розробленої 

типології перфекціоністів-підлітків лежать наступні критерії (у вигляді 

континуальних полюсів): уникання невдачі – надія на успіх; високий рівень 

успішності – низький рівень успішності; відсутні тривожно-депресивні 

патерни – виражені тривожно-депресивні патерни; високий рівень 

перфекціонізму – низький рівень перфекціонізму. 

5. Запропонована програма психологічної корекції дозволила знизити 

міру негативного впливу деструктивного перфекціонізму на емоційний стан 

підлітків. Насамперед, відбулося зниження вираженості депресивних 

патернів, загальної тривоги та тривоги, пов’язаної з ситуаціями досягнення у 

підлітків. Розроблено систему рекомендацій та превентивних заходів, яка 

спрямована на зниження негативного впливу деструктивного перфекціонізму 

на емоційний стан підлітків. Вказані рекомендації розділені на дві частини: 

для батьків та для самих підлітків.  

З усім тим, перспективами подальших досліджень є: системотвірні 

психологічні чинники виникнення деструктивного перфекціонізму; критерії 

диференціації деструктивної та конструктивної форм перфекціонізму; 

динаміка вікових особливостей перфекціонізму в онтогенезі; розробка 

коректних методик для діагностики деструктивного перфекціонізму у дітей 

та підлітків; виокремлення проміжних типів підлітків-перфекціоністів.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Методика «Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму / CAPS»           

(П. Хьюітт та Г. Флетт) 

А.1 – Оригінальна (англомовна) методика CAPS. 

1.  I try to be perfect in everything I do 

2.  I want to be the best at everything I do 

3.  I feel that people ask too much of me 

4. I feel that I have to do my best all the time 

5. There are people in my life who expect me to be perfect 

6.  I always try for the top score on a test 

7. It really bothers me if I don't do my best all the time 

8. My family expects me to be perfect 

9.  People expect more from me than I am able to give 

10. I don't always try to be the best 

11. I get upset if there is even one mistake in my work 

12. Other people think I have failed if I do not do my very best all the time 

13. Other people always expect me to be perfect 

14.  I always try to be as perfect as I can 

15. People around me expect me to be great at everything 

16. When I do something, it has to be perfect 

17. I can't stand to be less than perfect 

18.  I am always expected to do better than others 

19 Even when I pass, I feel that I have failed if I didn't get one of the highest 

marks in the class 

20 My parents don't always expect me to be perfect in everything I do 

21 My teachers expect my work to be perfect 

22 I do not have to be the best at everything I do 

 

А.2 - Переклад тверджень методики «Дитячо-підліткова шкала 

перфекціонізму» з мови оригіналу (англійської) на українську мову. 

 Твердження Дитячо-підліткової Шкали Перфекціонізму 

Твердження в оригіналі 

(англійська мова) 

Перекладені твердження (українська 

мова) 

1.  I try to be perfect in everything I do Я намагаюсь бути ідеальним у 

всьому, що я роблю 

2.  I want to be the best at everything I 

do 

Я хочу бути найкращим у всьому, що 

я роблю 
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3.  I feel that people ask too much of 

me 

Я відчуваю, що люди занадто багато 

хочуть від мене 

4. I feel that I have to do my best all 

the time 

Я відчуваю, що я маю робити все 

якнайкраще увесь час 

5. There are people in my life who 

expect me to be perfect 

Є люди в моєму житті, які очікують, 

що я буду досконалим 

6.  I always try for the top score on a 

test 

Я завжди намагаюсь отримати 

найвищі результати в завданнях 

7. It really bothers me if I don't do my 

best all the time 

Я дійсно тривожусь, якщо я не роблю 

все якнайкраще увесь час 

8. My family expects me to be perfect Моя сім'я очікує досконалості мене 

9.  People expect more from me than I 

am able to give 

Люди очікують від мене більшого, 

ніж я можу дати 

10. I don't always try to be the best Я не завжди прагну бути найкращим 

11. I get upset if there is even one 

mistake in my work 

Я засмучуюсь, якщо є навіть одна 

помилка в моїй роботі 

12. Other people think I have failed if I 

do not do my very best all the time 

Інші ввважають, що я зазнав невдачі, 

якщо я не роблю усе якнайкраще 

13. Other people always expect me to 

be perfect 

Інші люди завжди очікують від мене 

досконалості 

14.  I always try to be as perfect as I can Я завжди намагаюсь бути настільки 

ідеальним, наскільки це можливо 

15. People around me expect me to be 

great at everything 

Люди навколо мене очікують, що я 

буду бездоганним у всьому 

16. When I do something, it has to be 

perfect 

Коли я щось роблю, це має бути 

ідеально 

17. I can't stand to be less than perfect Я не можу дозволити собі бути менш 

ніж досконалим 

18.  I am always expected to do better 

than others 

Я завжди повинен робити все краще 

за інших 

19 Even when I pass, I feel that I have 

failed if I didn't get one of the 

highest marks in the class 

Навіть коли я проходжу завдання, я 

відчуваю, що мені не вдалося, якщо я 

не отримав найвищу оцінку в класі 

20 My parents don't always expect me 

to be perfect in everything I do 

Мої батьки не завжди очікують 

досконалості в усьому, що я роблю 

21 My teachers expect my work to be 

perfect 

Мій вчитель очікує від мене ідеальну 

роботу 

22 I do not have to be the best at 

everything I do 

Я не повинен бути ідеальним в 

усьому, що я роблю 
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А.3 – Результат повторного експертного перекладу тверджень 

опитувальника з української мови на англійську 

Твердження 

1. I try to be perfect in everything I do 

2. I want to be the best in everything I do 

3. I feel that too much people want from me 

4. I feel that I do all the best all the time 

5. There are people in my life who expect that I must  be perfect 

6. I always try to get the highest results in problems 

7. I was really worried if I do not do best all the time 

8. My family expects me to perfection 

9. People expect more from me than I can give 

10. Do not always try to be the best 

11. I am frustrated if there is even one mistake in my work 

12. Other people think that I failed if I do not do all the best all the time 

13. Other people always expect me to perfection 

14. I always try to be as perfect as possible 

15. People around me expect that I will be perfect in everything 

16. When I do something, it has to be perfect 

17. I can not afford to be less than perfect 

18. I always have to do everything better than others 

19. Even when I pass, I feel that I failed if I did not get one of the highest grades in 

the class 

20. My parents do not always expect perfection from me in all that I do 

21. My teacher expects from me perfect work 

22. I do not have to be perfect in everything I do 

 

 

А.5. – Адаптована «Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму»          

П. Хьюітта і Г. Флетта 

Інструкція: Прочитайте уважно кожне з наведених нижче тверджень і оцініть, наскільки воно 

підходить вашим переживанням чи поведінці за п’ятибальною шкалою: 5 балів – повністю не 
згоден, 4 бали – скоріше не згоден, 3 бали – складно відповісти, 2 бали – скоріше згоден, 1 бал – 

повністю згоден. Будьте щирими  і довго не замислюйтесь над відповідями. Пам’ятайте, 

правильних чи неправильних відповідей не існує.  
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№ Твердження 
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о
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1 Я намагаюсь бути ідеальним у всьому, 

що я роблю. 

     

2 Я хочу бути найкращим у всьому, що я 

роблю. 

     

3 Я відчуваю, що люди занадто багато 

хочуть від мене. 

     

4 Я відчуваю, що я увесь час маю робити 

все якнайкраще. 

     

5 Є люди в моєму житті, які очікують, що я 

буду досконалим. 

     

6 Я завжди намагаюсь отримати найвищі 

результати (оцінки) в завданнях. 

     

7 Я дійсно тривожусь, якщо весь час не 

роблю все бездоганно  

     

8 Моя сім'я очікує від мене досконалості.      

9 Люди очікують від мене більшого, ніж я 

можу здійснити. 

     

10 Я не завжди прагну бути найкращим.      

11 Я засмучуюсь, якщо знаходжу хоча б 

одну помилку в моїй роботі. 

     

12 Інші люди вважають, що я зазнав 

невдачі, якщо я не зробив щось ідеально. 

     

13 Інші люди завжди очікують від мене 

досконалості. 

     

14 Я завжди намагаюсь бути настільки 

ідеальним, наскільки це можливо. 

     

15 Люди навколо мене очікують, що я буду 

бездоганним у всьому. 

     

16 Коли я щось роблю, це має бути 

ідеальним. 

     

17 Я не можу дозволити собі бути менш ніж 

досконалим. 

     

18 Я завжди повинен робити все краще за 

інших. 

     

19 Навіть коли я виконую завдання, я 

відчуваю, що мені не вдалося, якщо я не 

отримав одну з найвищих оцінок в класі. 

     

20 Мої батьки не завжди очікують від мене 

досконалості в усьому, що я роблю. 

     

21 Мій вчитель очікує від мене ідеальної 

роботи 

     

22 Я не повинен бути ідеальним в усьому, 

що я роблю. 
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Додаток Б 

Групова програма корекції деструктивного перфекціонізму у 

підлітків з тривожно-депресивними патернами 

Ціль: Зниження міри впливу деструктивного перфекціонізму на 

виникнення тривожно-депресивних патернів у підлітків.  

Завдання: 

- здатність до постановки реальних цілей; 

- зміщення локусу уваги на аналіз досягнень з аналізу помилок 

(зниження депресивних проявів); 

- зниження рівня тривожності; 

- розвиток креативності (подолання ригідності); 

- формування здатності до релаксації; 

- формування адекватних вимог до себе і оточуючих, підвищення 

самооцінки. 

Цільова аудиторія: діти віком 12–18 років з емоційними проблемами 

(тривожно-депресивні патерни) та ознаками деструктивного перфекціонізму. 

Приміщення: простора  кімната з пересувними стільцями. 

Обладнання: фліпчарт, папір, маркери, фарби.  

Правила групи:  - Активна участь. 

                             - Рівний рівному. 

                             - Група приходить вчасно. 

 

Завдання Вправи (техніки) Час 

вико 

нання 

Розвиток креативності 

(подолання ригідності) 

(2 год. 5 хв.) 

 Нестандартні рішення 7 хв. 

 Білка в колесі 20 хв.  

 Мільйон 10 хв.  

 На кого схожий (жа)? 15 хв.  

12 капелюхів де Боно 20 хв.  

Застосування вмінь 15 хв.  

Що написано? 10 хв.  

Апельсин 5 хв.  
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Гулівер 15 хв.  

Творче життя 10 хв.  

Зміщення локусу уваги  

на аналіз досягнень з 

аналізу помилок (2 год. 

17 хв. ) 

Перетвори свої недоліки у переваги 15 хв.  

Вжитись в образ 20 хв.  

Прискорення 10 хв.  

Ватрушка 10 хв.  

Струсни 5 хв.  

Накопичувач досягнень і хороших 

вчинків 

10 хв.  

Запам’ятай успіх 20 хв.  

Песиміст. Оптиміст. Блазень 15 хв.  

Зате 25 хв.  

В чому мені пощастило в цьому житті 7 хв.  

Формування здатності 

до релаксації (2 год. 25 

хв.) 

Відпрацювання вправ на релаксацію за 

методом Шульца 

25 хв. 

Кататимно-імагінативна психотерапія. 

Відпрацювання мотивів «Луг» і «Гора» 

50 хв.  

Дві хвилини відпочинку 5 хв.  

Дихання 5 хв.  

Істерика 5 хв.  

Знайди свою зірку 15 хв.  

Тварини 20 хв.  

Сила, що звучить 5 хв.  

Зниження рівня  

тривожності, 

формування здатності 

до виправданого ризику 

(2год. 10 хв.) 

Мої страхи. Перевірка реальністю 15 хв.  

Раціональні – інтуїтивні судження 7 хв. 

Навалилося 15 хв.  

Зібратись в поїздку 10 хв. 

Космічний корабель 30 хв.  

Міст 15 хв.  

Неймовірна ситуація 10 хв.  

Методика НЛП «Кінотеатр» 15 хв.  

Споглядаюча візуалізація перед екраном 15 хв.  

Здатність до постановки 

реальних цілей; (2 год. 

10 хв.) 

Лінія життя (Чаріний бінокль) 10 хв.  

Відро завдань 10 хв.  

Колаж власної мрії 15 хв.  

Під дулом пістолета 20 хв.  

Стратегія Уолта Діснея 15 хв.  

Критерії чітко поставленої задачі 7 хв.  

Камінь, пісок, вода 7 хв. 

Матриця «Важливість - терміновість» Е. 

Ейзенхауера 

15 хв.  

Добре сформульований результат 15 хв.  

Формування адекватних Зірковий час 20 хв.  
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вимог до себе і 

оточуючих, підвищення 

самооцінки (2 год. 20 

хв.) 

Ніхто не знає, що я… 10 хв.  

Мої сильні сторони 15 хв.  

Вередлива дитина 15 хв.  

Порожній стілець 20 хв.  

Ода про себе 15 хв.  

Хочу-Можу-Треба 25 хв. 

Завершення тренінгу. «Я бажаю собі…» 15 хв.  

 

Розвиток креативності (подолання ригідності). 

Техніка «Нестандартні рішення»  

Ціль: зниження ригідності мислення, стимулювання креативності. 

Час проведення: 7 хв. 

Інструкція: «Давайте активізуємо власну уяву і спробуємо придумати 

якнайбільше оригінальних рішень нестандартного застосування таких 

предметів, як стіл, люстра і коробка.  Добре! Такий нестандартний підхід 

може слугувати для прийняття ефективних рішень у стресових ситуаціях» 

[136, с. 116].  

Техніка «Білка в колесі»  

Ціль: зниження відчуття рутинності буденності. 

Час проведення: 20 хв.  

Інструкція: «Згадайте ситуації та справи буденної діяльності, які вам 

набридли або викликають у вас роздратування, але є обов’язковими. Давайте 

назвемо їх». Ведучий записує усі буденні ситуації на окремих листах і 

розкладає в різних кутках кімнати в хаотичному порядку. Потім ведучий 

піднімає всіх учасників і, у випадковому порядку називаючи картки, 

пропонує їм «пожити життям» вказаних справ. Так відбувається з усіма 

картками. Потім учасників запитують про почуття, які виникали, і 

пропонують «переграти» зазначені ситуації, придумавши, як їх можна 

прожити цікавіше [37, с. 241].  

 Техніка «Мільйон»  

Ціль: розвиток креативності та практичного мислення.  

Час проведення: 10 хв.  
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Інструкція: «Уявіть ситуацію, що до Вас приїжджає дуже багата 

людина і пропонує надати мільйон на розвиток якоїсь галузі, якщо ви 

запропонуєте найкращі варіанти його застосування».  

Групі пропонується вибрати галузь і обговорити найкращі 

альтернативи вкладення мільйону [42, с. 31].   

Техніка «На кого схожий (жа)?»  

Ціль:  розвиток творчого мислення, подолання скутості та 

сором’язливості.  

Час проведення: 15 хв. 

Ведучий пропонує одному учаснику  вийти за межі аудиторії і 

почекати, доки група загадає когось з учасників групи, якого тому, хто 

вийшов слід буде відгадати. Коли група загадала людину, інший учасник 

знову запрошується в аудиторію і намагається відгадати людину, лише 

задаючи питання наступного типу: «Якби він був твариною, ким би він 

був?», «Якби вона була мелодією, то якою мелодією вона була б?» тощо [130, 

с. 20].  

Техніка «12 капелюхів де Боно»  

Ціль: розвиток різнобічного мислення, розвиток дивергентного 

мислення, вміння шукати різні виходи із ситуації, здатність знаходити 

«відтінки» у вирішенні проблем.  

Час проведення: 20 хв.  

Досліджуваним пропонувалось вирішити задачу, як швидко 

підготуватися до екзамену, використовуючи шість капелюхів: «Білий 

капелюх» – об’єктивні факти та цифри; «Червоний капелюх» – інтуїція та 

почуття; «Чорний капелюх» – критичне мислення; «Жовтий капелюх» –

переваги та позитивні сторони рішень; «Зелений капелюх» – альтернативи; 

«Синій капелюх» –  рефлексія мислення. У ході виконання завдань учасники 

програми відпрацьовують можливість різностороннього вирішення 

проблеми, можливості розглянути одну і ту ж задачу під різними точками 

зору [44, с. 97–98].  
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Загалом, використання даного методу було спрямоване на: 

- роботу з інформацією; 

- формування вміння знаходити переваги та можливості; 

- використання інтуїції; 

- критичний аналіз проблем; 

- генерування творчих думок; 

- організація продуктивного мислення. 

Техніка «Застосування вмінь»  

Ціль: генерування ідей про способи практичного застосування наявних 

у учасників ресурсів, підвищення самооцінки, мотивація до удосконалення 

наявних вмінь.  

Час проведення:  15 хв.  

Опис: кожен з учасників називає якесь спортивне уміння, яким він 

володіє (наприклад, кататися на роликах тощо). Потім інші учасники 

пропонують можливі варіанти застосування цих вмінь – не тільки у спорті, а 

й у інших сферах життя.  

Обговорення: учасники обмінюються своїми враженнями і думками 

про те, які нові думки і способи застосування їх зацікавили.  

Техніка «Що написано?»  

Ціль: усвідомлення бар'єрів творчого мислення, значущості етапу 

підготовки та збору інформації. 

Час проведення: 10 хв.  

Інструкція: «Зараз я прикріплю картку з написаним на ній словом на 

спину одному з нас так, щоб він не бачив, що на ній написано. Ми всі 

зможемо прочитати написане слово, але при цьому нічого не будемо 

говорити. Його задача – дізнатись написане слово на картці. Для виконання 

цієї задачі він може називати будь-кого з нас, на свій вибір, і той, кого він 

назве, постарається лише невербальними засобами «повідомити» йому, що 

написано на картці» [117, с. 75]. 
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Техніка «Апельсин»  

Ціль: розвиток продуктивності та гнучкості мислення, швидкості 

знаходження та використання інформації, а також здатності усвідомлено 

переходити на нові смислові області.  

Час проведення: 5 хв.  

Процедура проведення: учасники групи сидять в колі. У ведучого в 

руках м’яч. Інструкція: «Давайте уявимо, що це (ведучий показує м’яч) – 

апельсин. Зараз ми будемо кидати його одне одному, говорячи при цьому, 

який апельсин ви кидаєте. Будьте уважні: постараємось не повторювати вже 

названі якості, властивості апельсину і досягти того, щоб ми всі брали участь 

в роботі» [117, с. 81]. 

Техніка «Гулівер»   

Ціль: розвиток креативності через гіперболізацію та літоту 

(зменшення). 

Час проведення: 15 хв.  

Інструкція: «Уявіть себе на місці Гулівера, який потрапляє в країну 

ліліпутів (там його ріст приблизно з трьохповерховий будинок) і в країну 

велетнів (там його зріст приблизно з олівець). Висуньте якомога більше ідей 

про те, які предмети ви могли б використовувати в кожній з цих країн в 

якості засобів для різних видів спорту» [42, с. 12]. 

Техніка «Творче життя»  

Ціль: перенесення креативності в русло буденних реалій життя. 

Час проведення: 10 хв.  

Учасники діляться на дві групи і отримують завдання: «Сформулюйте 

перелік рекомендацій, які дозволять «зробити більш творчим власне життя» і 

запишіть їх. Сформульовані рекомендації мають бути такими, щоб реально 

втілюватися в життя усіма учасниками» [42, с. 44–42]. 

Зміщення локусу уваги  на аналіз досягнень з аналізу помилок.  

 Техніка «Перетвори свої недоліки у переваги»  

Ціль: підвищення самооцінки, пошук прихованих внутрішніх ресурсів. 
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Час проведення: 15 хв.  

Процедура проведення: учасникам пропонується написати 5 своїх 

недоліків, які вони вбачають у своїй зовнішності чи характері і перетворити 

їх у переваги. Вказати, в яких випадках вказані риси можуть виступати їх 

сильними сторонами [136, с. 26–28]. 

Техніка «Вжитись в образ»  

Ціль: переживання відчуття сил та можливостей на тілесному рівні.  

Час проведення: 20 хв.  

Процедура проведення: Досліджуваним пропонується згадати образ 

успішної людини, яка є для них прикладом чи зразком для наслідування. 

Дається інструкція вжитись в образ цієї успішної людини, відчути 

переживання впевненості та внутрішньої сили на тілесному рівні.  

Техніка «Прискорення»  

Ціль: структурування подій власного життя та їх рефлексія.  

Час проведення: 10 хв. 

Інструкція:  

1. Постарайтесь розслабитися і подумки візуально прокрутити минулий 

день або будь-який інший часовий відрізок з прийнятним для Вас рівнем 

деталізації і зі швидкістю на яку Ви зараз здатні. 

2. Після нетривалого відпочинку, спробуйте прокрутити ті ж події з 

більшою швидкістю. 

3. При наявності прогресу і відсутності явної втоми продовжуйте 

робити вправу до припинення росту швидкості. 

4. У наступні дні повторюйте вправу вже з іншими тимчасовими 

відрізками намагаючись домогтися максимальної особистої швидкості. При 

цьому помічайте, які події на підвищеній швидкості прокрутки особисто для 

Вас є найбільш «опуклими» в емоційному (діловому або іншому) плані в 

цьому калейдоскопі, постарайтеся відранжувати їх». 
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Техніка «Ватрушка»  

Ціль: моделювання ситуації для генерування ідей, формування поглядів 

ставлення до ризику.  

Час проведення: 10 хв.  

Інструкція: «Напевно, ви бачили санки-ватрушку. Це надувна камера 

від колеса вантажної машини, на яку надягнений міцний чохол і прироблені 

ручки. Людина сідає на цю камеру, хапається за ручки і з'їжджає зі снігових 

гірок. Уявіть собі, що ви залізли з такою ватрушки на гірку, маючи намір 

з'їхати звідти, але раптом, вже, будучи нагорі, побачили, що гірка занадто 

крута і покрита горбами. Їхати з неї страшнувато, можна впасти і боляче 

забитися. Як ви думаєте, яке рішення ви приймете – все-таки поїхати, 

незважаючи на боязнь, або відмовитися?» [42, с. 14–15]. 

Подальші інструкції різняться [42, с. 15]: 

1. Для тих, хто відмовиться: «Що ж, ви розсудливі. А тепер 

придумайте, будь ласка, якомога більше способів скотити цю ватрушку тому, 

хто залишився внизу, так, щоб вона не перекинулася і не полетіла зі схилу в 

сторону». 

2. Для тих, хто поїде: «Молодці, ви сміливі люди! Тим не менш, гірка 

дійсно крута і небезпечна, а шию скрутити нікому не хочеться. Придумайте, 

як можна більше способів з'їхати з гірки на цій ватрушці таким чином, щоб у 

вас була можливість пригальмовувати, контролюючи швидкість». 

Техніка «Струси»  

Ціль: зняття нав’язливих думок та переживань про помилки та невдачі. 

Час проведення: 5 хв.  

Інструкція: «Я хочу показати вам, як можна легко і просто привести 

себе в порядок і позбутися від неприємних відчуттів. Часом ми носимо в собі 

великі і маленькі тяжкості, що забирає у нас багато сил. Наприклад, кому-

небудь з вас може прийти в голову думка: «Знову у мене не вийшло. Я не 

вмію малювати і ніколи не навчуся цьому». Хтось інший може подумати: «В 
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останньому диктанті я зробив купу помилок. У наступному диктанті я знову 

нароблю їх не менше». А хтось може сказати собі: «Я не дуже симпатичний. 

З чого раптом я можу комусь подобатися?». Інший же може подумати: «Все 

одно я не такий розумний, як інші. Що мені даремно старатися?» 

Напевно кожен з вас бачив, як обтрушується промокла собака. Вона 

трясе спиною і головою так сильно, що вся вода бризками розлітається в 

сторони. Ви можете зробити приблизно те ж саме. Встаньте так, щоб навколо 

вас було достатньо місця. І почніть обтрушувати долоні, лікті і плечі. При 

цьому уявляйте, як все неприємне – погані почуття, важкі турботи і погані 

думки про самих себе – злітає з вас, як вода з собаки. Потім обтрусіть свої 

ноги від шкарпеток до стегон. А потім потрясіть головою. Тепер обтрусіть 

обличчя і прислухайтеся, як смішно змінюється ваш голос, коли трясеться 

рот. Уявіть, що весь неприємний вантаж з вас спадає, і ви стаєте все 

бадьоріше і веселіше, ніби заново народилися» [130, с. 70–71]. 

Техніка «Накопичувач досягнень і хороших вчинків»  

Ціль: сформулювати вміння цінувати власні успіхи та досягнення. 

Час проведення:10 хв.  

Інструкція: «Ми всі хочемо досягти в житті успіхів. Можливо, ви 

хочете стати такими ж успішними в своїх справах, як ваші батьки, а, 

можливо, навіть ще більше, ніж вони. Більшість людей вважає, що вони 

доб'ються більшого успіху, якщо постійно будуть підганяти себе, вимагаючи 

від самих себе бути кращими, розумнішими. І багато з них забувають 

зробити найперший і найважливіший крок, який лежить в основі всякого 

успішного результату. Ми можемо вважати себе досягнувшими успіху лише 

тоді, коли знаємо, у чому саме ми його добилися і яким чином ми це зробили. 

Зазвичай нам потрібно якийсь час на те, щоб помітити і запам'ятати свої 

досягнення. Візьміть аркуш паперу і запишіть три хороших вчинки, які ви 

здійснили протягом цього шкільного тижня. Подумки згадайте все хороше, 

що ви зробили. Наприклад, виконали складне і неприємне домашнє завдання, 
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підготувалися до важкого уроку, вивчили напам'ять довгий вірш. Виберіть з 

усього цього три вчинки, якими ви особливо пишаєтеся і запишіть їх на 

аркуші паперу. Переконайтеся, що ви обрали саме три пункти. Після того, як 

ви їх запишете, похваліть себе однією спокійною пропозицією за всі три 

події. Наприклад: «Інна, ти насправді зробила це здорово». Потім запишіть 

на свій лист і цю фразу. 

На все це у вас є п'ять хвилин. 

Таке визнання своїх досягнень ми будемо проводити відтепер 

щотижня. А той з вас, хто захоче стати ще більш успішним у житті, може 

робити наступне. Щовечора перед сном ви можете на п'ять хвилин сісти за 

письмовий стіл і записати три гідних вчинки, вчинені за цей день. Тоді ви 

відчуєте задоволення, переконаєтесь в своїй старанності і зрозумієте, що 

заслужили  хороший спокійний сон і похвалу. 

Звичайно, ви завжди радієте, коли оточуючі визнають ваші досягнення. 

Але вони можуть і не помічати всіх ваших успіхів. Тому важливо вміти 

самостійно помічати все хороше, що ви зробили і заслужено хвалити себе. Це 

стане запорукою ваших нових перемог» [111, с. 98–113]. 

Техніка «Запам’ятай успіх»  

Ціль: формування вміння використовувати минулі успіхи і досягнення 

як ресурси у майбутніх досягненнях.  

Час проведення: 20 хв.  

Інструкція: «Що ви робите перед початком складної контрольної 

роботи? Ви думаєте про те, що чогось не знаєте? Або згадуєте, що ще 

недостатньо підготувалися, що зробили не всі необхідні вправи? А хто з вас 

думає про вдало виконані контрольні роботи? Хто згадує про свої успіхи, про 

ті випадки, коли він зміг добитися хорошого результату?» 

«Я хочу показати вам спосіб підвищення впевненості в собі. Завдяки 

більшій довірі до себе, ви зможете краще сконцентрувати увагу і 

налаштувати себе на рішення складної задачі». 
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«Сядьте зручніше і закрийте очі. Зробіть три глибоких вдихи і видихи». 

«Уяви собі, що сидиш в зручному кріслі хорошого кінотеатру. Зараз ти 

побачиш фільм, в якому будуть показані сцени з твого власного життя. Це 

будуть ситуації, в яких ти домігся успіху і відчував себе впевнено. Ти можеш 

подивитися цей фільм в повній самоті і сконцентрувати всю свою увагу на 

екрані. Нехай для тебе виявиться цілковитою несподіванкою, в якій 

послідовності і які саме картини ти побачиш. Можливо, ти побачиш, як 

вперше поплив без сторонньої допомоги. А може бути, як в перший раз без 

підтримки поїхав на двоколісному велосипеді. Можливо, це буде ситуація, в 

якій ти довів до кінця складну роботу. А може бути, грім оплесків після твого 

виступу на шкільній сцені. Витрать достатньо часу на те, щоб краще 

розгледіти найкращі свої досягнення. Для цього ти можеш уявити в своїх 

руках пульт управління, за допомогою якого можна затримати вподобану 

тобі картину, перемотати вперед або назад (1 хвилина). 

Тепер за допомогою пульта управління висвітиться на екрані кращий з 

твоїх успіхів. Насолоджуйся цією миттю... Зверни увагу, які відчуття 

виникають в твоєму тілі, в якій позі ти зараз сидиш. Запам'ятай, як ти 

дихаєш, як тримаєш спину і плечі. Ти можеш приймати цю позу і дихати в 

цьому ж ритмі всякий раз, коли захочеш домогтися нового успіху. 

А тепер згадай якусь ситуацію, в якій ти хотів домогтися кращого, ніж 

те, що у тебе вийшло. Зверни увагу на твої відчуття і почуття в цей раз ... (10 

секунд.) 

Хочеш знову випробувати почуття успіху? Прийми знову свою позу 

успіху і дихай гордо і впевнено. Відчувай успіх, вдихай його ... Це почуття ти 

зможеш викликати у себе всякий раз, коли ти цього захочеш: просто прийми 

цю позу і дихай як зараз. Щоб тобі легше було згадати свої відчуття, 

використовуй  «закладку». Для цього з'єднай великий і вказівний пальці руки 

і гарненько стисни їх. При цьому просто один раз сильно видихни. Цей знак 

ти можеш подавати собі сам, коли в майбутньому захочеш знову відчути себе 

успішним і почати дихати так, щоб все тіло дзвеніло від цього почуття ... 
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А тепер ти можеш вимкнути фільм. Подивися, як темніє екран, а в 

глядацькому залі все яскравіше спалахує світло. Потягнися і напруж всі свої 

м'язи і повертайся назад до нас. Зроби глибокий видих і відкрий очі свіжим і 

бадьорим» [111, с. 132–135]. 

Техніка «Песиміст. Оптиміст. Блазень»  

Ціль: створення цілісного відношення людини до проблемної ситуації, 

отримання досвіду розгляду проблеми з різних точок зору.  

Час проведення: 15 хв.  

1) Тренер пропонує кожному учаснику описати на окремих листках в 

декількох реченнях ситуацію, що викликає у нього стресовий стан або сильні 

негативні емоції, або ситуацію, яку учасник утруднюється прийняти. 

Написана історія не повинна містити ніяких емоційних описів, тільки факти і 

дії. 

2) Далі учасникам пропонується здати свої листки з написаними 

історіями тренеру для подальшої роботи (можлива анонімність). 

3) Тренер зачитує на групі всі варіанти стресових ситуацій, і група 

вибирає 2–3 найбільш типових, що мають значимість для всіх. 

4) Тренер пропонує групі розділитися на три підгрупи і роздає кожній 

підгрупі по одній історії. Завдання для підгруп наступне: треба наповнити 

кожну історію емоційним змістом - песимістичним (для першого підгрупи), 

оптимістичним (для другого підгрупи) і блазнівським (для третіх підгрупи). 

Тобто, довигадати запропоновану історію і доповнити її деталями, 

властивими Песимісту чи Оптимісту, або Блазню. 

5) Далі від імені запропонованих персонажів кожна група зачитує свою 

емоційну версію стресогенних подій. 

6) Після того, як зачитані всі ситуації і висловлені всі можливі варіанти 

ставлення до них, тренер пропонує обговорити результати гри і ту реальну 

допомогу, яку отримав для себе кожен учасник [111, с. 51–52]. 
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Техніка «Зате»  

Ціль: зниження рівня фрустрації чи стресу, пошук шляхів вирішення 

проблемних ситуацій.  

Час проведення: 25 хв.  

Процедура проведення: 1) Тренер пропонує кожному учаснику коротко 

описати на листі паперу якесь бажання, що не збулося, якусь актуальну 

стресову чи конфліктну ситуацію, незавершену на даний момент. 2) Потім всі 

листи тренер збирає, перемішує і пропонує учасникам наступну процедуру 

обговорення: кожна написана ситуація зачитується на групі і учасники мають 

навести якнайбільше доводів до того, що дана ситуація не така складна і 

може бути вирішена, використовуючи зв’язки типу «зате…», «могло бути й 

гірше…», «не дуже й хотілося, тому що…» і т.д. після того, як зачитані всі 

ситуації і висловлені всі можливі варіанти відношення до них, тренер 

пропонує обговорити результати гри і ту реальну допомогу, яку отримав для 

себе кожен учасник [47, с. 179–183]. 

Техніка «В чому мені пощастило в цьому житті»  

Ціль: підвищення життєвого оптимізму та впевненості в собі.  

Час проведення: 7 хв. 

Процедура проведення: учасники групи розбиваються на пари. 

Ведучий пропонує завдання: «Протягом трьох хвилин розкажіть своєму 

партнеру про те, в чому вам пощастило в житті. Через три хвилини 

поміняйтесь ролями». Після вправи проводиться короткий обмін враженнями 

[63, с. 133–134]. 

Формування здатності до релаксації. 

 Відпрацювання вправ на релаксацію за методом Шульца  

Ціль: розслаблення, налагодження зв’язку з власним тілом.  

Час проведення: 20 хв. 

Шість початкових стадій аутогенного тренування [138, с. 7–16]: 

- концентрація на відчутті тяжкості в руках і ногах (починайте з тієї 

руки або ноги, яка відчувається в даний момент більш важкою); 
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- концентрація на відчутті тепла в руках і ногах (починайте з тієї руки 

або ноги, яка відчувається в даний момент більш важкою); 

- концентрація на відчутті тепла в районі серця; 

- концентрація на диханні; 

- концентрація на відчутті тепла в області живота; 

- концентрація на відчутті прохолоди в області чола. 

Інструкції до технік [138, с. 16–21]: 

Стадія 1: Тяжкість. Моя права рука важчає ... Моя ліва рука важчає ... 

Мої руки стали важкими. Моя права нога важчає ... Моя ліва нога важчає ... 

Мої ноги стали важкими. Мої руки і ноги стали важкими. 

Стадія 2: Тепло. 

По моїй  правій руці розливається тепло ... 

По моїй лівій руці розливається тепло ... 

По моїх руках розливається тепло ....  

По моїй правій нозі розливається тепло ... 

По моїй лівій нозі розливається тепло ... 

По моїх ногах розливається тепло ... 

По моїх руках і ногах розливається тепло. 

Стадія 3: Серце 

Моє серце б'ється рівно і спокійно (повторіть чотири рази). 

Стадія 4: Дихання. 

Моє дихання спокійне і рівне. 

Я дихаю абсолютно легко (повторіть чотири рази). 

Стадія 5: Сонячне сплетіння. 

В області сонячного сплетіння розливається тепло (повторіть чотири 

рази). 

Стадія 6: Лоб. 

Мій лоб прохолодний (повторіть чотири рази). 
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По мірі набуття досвіду ви зможете викликати відчуття тепла і 

тяжкості в кінцівках, тепла в області сонячного сплетіння, стримати ритм 

дихання і серцебиття тощо. 

Кататимно-імагінативна психотерапія. Відпрацювання мотивів «Луг» і 

«Гора»  

Ціль: відпрацювання образів та несвідомих конфліктів, опрацювання 

психологічного «матеріалу» символічною мовою, розслаблення. 

Час проведення: 1 год. 10 хв.  

1) Мотив «Луг». 

- Вправи на релаксацію (відпрацьовані за методом Шульца). 

Інструкція (після розслаблення): «Уявіть, що ви бачите перед собою 

луг. Який він? Можливо, це місце, де ви вже бували. А може зовсім нове для 

вас місце. Яка зараз погода на лугу? Якого кольору небо? Відчуйте 

температуру повітря. Яка зараз пора року? А яка зараз година: ранок, день, 

вечір? Як ви себе почуваєте? Як ви вдягнені зараз? Чи зручний, комфортний 

для вас одяг? Скільки вам років в образі? Що б ви зараз хотіли зробити в 

образі? Спробуйте це зробити. Тепер, достатньо побувши в образі, знайдіть 

те місце, де вам би найзручніше було повернутися з цього образу. Готові? 

Поступово повертайтеся до реальності. Не поспішайте. Відкрийте очі. 

Потягніться. Поступово виходьте з образу». Після цього досліджуваним 

може бути запропоновано намалювати малюнок лугу та обговорити його.  

2) Мотив «Гора». 

Опис техніки: мотив «Гора», як і попередній мотив «Луг» починається 

з релаксації. Потім досліджуваних просять знову уявити луг (даний мотив 

являється базовим при проведенні кожного наступного мотиву). За цим 

слідує наступна інструкція: «Тепер уявіть, що ви з лугу бачите перед собою 

гору (гори). Придивіться, як вони виглядають? Як далеко знаходиться гора 

від місця, де ви перебуваєте? Спробуйте пройти від лугу до підніжжя гори. 

Що ви бачите на дорозі до гори? Як виглядає підніжжя гори? Тепер 

спробуйте піднятися на гору. Чи є там стежка або якась інша дорога? Вам 
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легко чи важко підніматися на гору? Що ви помічаєте при підйомі? Чи 

змінюється природа? Коли ви піднялися, роздивіться, що саме ви бачите на 

вершині гори. Що ви бачите зліва? Справа? Яка панорама розкривається 

перед вами і позаду вас? Тепер спробуйте спуститися з гори? Який цей 

спуск? Він вам дається важко чи легко?  Тепер, коли ви вже спустилися з 

гори, подивіться на неї ще раз? Чи відбулися якісь зміни? Після цього 

повертайтеся на луг, знайдіть комфортне для себе місце, щоб повернутися з 

образу. Не поспішайте. Поступово відкрийте очі і потягніться» [83, с. 53–78]. 

Після цього досліджуваним пропонується намалювати малюнок 

(малюнки) перебування в образі і обговорити, наскільки був важким підйом 

на гору, які ландшафти вони бачили, чи легко дався спуск з гори та знайти 

паралелі з реальними життєвими ситуаціями.  

Техніка «Дві хвилини відпочинку»  

Ціль: можливість швидко відпочити від психологічного навантаження. 

Час проведення: 5 хв. 

Інструкція: «Сядьте зручніше на своїх стільцях, покладіть руки на 

коліна, притуліться спиною до спинки стільця. Закрийте очі. Перенесіться 

подумки туди, де вам буде добре. Можливо, це звичне для вас місце, де ви 

любите бувати і відпочивати. Можливо, це місце вашої мрії. Побудьте там ... 

Робіть те, що вам звично там робити. Або нічого не робіть, як хочете. 

Побудьте там, де вам добре, дві-три хвилини» [130, с. 59]. 

 Техніка «Дихання»  

Ціль: зниження рівня тривожності у стресовій ситуації 

Час проведення: 5 хв.  

Інструкція: «Сядьте на стілець. Закрийте очі і розслабтеся. 

Зосередьтеся тільки на власному диханні. Вдих-видих, вдих-видих. Не 

намагайтеся змінити його природний хід, просто намагаючись не виходити з 

розслаблення, запам'ятайте, як ви дихаєте в стані спокою, зафіксуйте 

малюнок власного дихання». Дуже важливо відстежити ритм дихання в 
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розслабленому стані. Закріпіть стан спокою, та використовуйте дану вправу у 

стресових ситуаціях за необхідності» [130, с. 42]. 

Техніка «Істерика»  

Ціль: зняття емоційного напруження. 

Час проведення: 5 хв.  

Інструкція: «Для виконання техніки необхідно лягти на ліжко, диван 

або на будь-яку іншу м'яку поверхню, на твердій поверхні цю вправу 

виконувати не варто. Сенс вправи полягає в тому, що потрібно уявити себе 

дитиною, що б'ється в істериці. Можна бити руками і ногами на ліжко і 

одночасно з цим кричати чи видавати будь-які інші звуки, які просяться 

назовні. Робити це варто стільки часу, скільки хочеться. Потім потрібно 

кілька хвилин спокійно полежати і відпочити. Ця вправа дає величезне 

звільнення» [130, с. 34]. 

Техніка «Знайди свою зірку» 

Ціль: розслаблення, формування впевненості в собі. 

Час проведення: 15 хв. 

Інструкція: «Сядьте в коло і закрийте очі. Зробіть три глибоких вдихи і 

видихи ... А тепер уявіть собі зоряне небо. Зірки великі і маленькі, яскраві і 

тьмяні. Для одних – це одна або кілька зірок, для інших – незліченна безліч 

яскравих світлих точок, які то віддаляються, то наближаються на відстань 

витягнутої руки. 

Подивіться уважно на зірки і виберіть найпрекраснішу зірку. Можливо, 

вона схожа на вашу мрію дитинства, а можливо, вона вам нагадала про 

хвилини щастя, радості, удачі, натхнення? 

Ще раз помилуйтеся своєю зіркою і спробуйте до неї дотягнутися. 

Намагайтеся з усіх сил! І ви обов'язково дістанете свою зірку. Зніміть її з 

неба і дбайливо покладіть перед собою, розгляньте ближче і постарайтеся 

запам'ятати, як вона виглядає, яке світло випромінює. 
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А тепер проведіть долонями по колінах, вниз до ступень ніг, і солодко 

потягніться, відкрийте очі, візьміть аркуш паперу, кольорові олівці і 

намалюйте свою зірку» [123, с. 14–15]. 

Техніка «Тварини»  

Ціль: релаксація та самовираження.  

Час проведення: 20 хв.  

Інструкція: «Виберіть за своїм бажанням будь-яку тварину. На наступні 

20 хвилин вам треба стати цією твариною. Приміщення буде як би його 

територією, а так же місцем проживання інших тварин, обраних іншими 

учасниками групи. Про свій вибір відразу повідомляти не треба. Треба 

просто рухатися по приміщенню і вступати в спонтанні взаємодії з 

партнерами. Видавайте звуки, подібні тим, що видає вибране вами тварина. 

Проникайте почуттями, виникаючими у вас в тому світі, де ви тепер живете, 

то може бути страх, лють, інтерес». 

Питання для обговорення: 

Як ви себе почували в ролі тварини? 

Чи важко було показати почуття обраної тварини? 

Поділіться своїми враженнями [117, с. 63–64]. 

Техніка «Сила, що звучить»  

Ціль: відновлення рівня активності  

Час проведення: 5 хв. 

Інструкція: 1.Енергія звуку «Аааааа» 

Я хочу допомогти вам наповнити себе свіжою силою. Встаньте і 

зробіть дуже глибокий видих. Потім наберіть повні легені повітря і знову 

видихніть. Але цього разу видихніть зі звуком. Проспівайте під час видиху 

довгий "Аааа". Уявіть собі, що при цьому з вас випливають відчуття втоми, 

стомлення, нудьги. А на вдиху уявіть собі, що вдихаєте разом з повітрям 

веселі й радісні думки. На кожному видиху проспівайте звук "Аааа" все 

голосніше і голосніше, поки вся ваша втома і неприємні відчуття не покинуть 

вас повністю ... (1 хвилина). 
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2. Енергія звуку «Иииии» 

На хвилинку встаньте зі свого місця і перетворіться на сигнальну 

сирену машини «Швидкої допомоги». Покладіть руку собі на голову і 

промовте гучний високий протяжний звук «Иииии». Постарайтеся відчути, 

як ваша голова починає тремтіти від цього звуку... А тепер насправді 

спробуйте прокричати цей звук подібно сигнальної сирени, вимовляючи його 

то нижче, то вище. Через деякий час ви помітите, що тим самим зберегли свої 

сили... (30 секунд). У деяких випадках ви можете проекспериментувати з 

іншими голосними звуками, щоб ви самі відчули, які звуки надають більше 

бадьорості і сил. Ви можете грати в сигнальну сирену зі звуками «Аааа», 

«Иииии», «Ооооо» або «Ууууу». Важливо, щоб усі ці звуки в ході вправи 

співалися то нижче, то вище» [130, с. 15–17]. 

Зниження рівня ситуативної тривожності, формування здатності 

до виправданого ризику. 

Техніка «Мої страхи. Перевірка реальністю»  

Ціль: зниження рівня тривожності, корекція деструктивних  

когнітивних переконань. 

Час проведення: 15 хв.  

Процедура проведення: досліджуваним пропонується знайти у себе 

неприємні переконання, у вигляді «Якщо…, то …». Вибрати з них одне, яке є 

найменш значущим (важливим). Далі пропонується його перевірка та 

корекція: 1) подумати, в яких ситуаціях дане переконання приходить в 

голову і визначити ступінь його деструктивного впливу (шкідливості) в житті 

(наприклад, негативно впливає на самопочуття, впевненість в собі тощо);      

2) виділення контекстів чи ситуацій, де дане переконання «не працює» (не 

підтверджується), з'ясування, чи стається щось жахливе, якщо ваша 

поведінка не відповідає цьому переконанню; 3) яка логіка даного 

переконання? Чи взагалі воно логічне? Які йому є альтернативи?                    

4) з'ясування, наскільки допомагає дане переконання в житті [46, с. 48–53]. 
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Техніка «Раціональні судження – інтуїтивні судження»  

Ціль: розкриття внутрішніх ресурсів, формування вміння довіряти собі.  

Час проведення: 10 хв.  

Процедура проведення: учасники діляться на дві команди. Їм дається 

завдання, наприклад, «Як за малої кількості грошей і часу, відкрити 

успішний ресторан (магазин)». Одна група висловлює тільки раціональні, 

логічні рішення, інша – інтуїтивні, творчі, нестандартні. Далі групи 

міняються місцями і вирішують іншу задачу [111, с. 79–80]. 

Техніка «Навалилося»  

Ціль: здатність до швидкого генерування ідей, підвищення 

стресостійкості, зниження невротичної тенденції до ідеального та 

безпомилкового виконання завдань.  

Час проведення: 15 хв.  

Процедура проведення: Відпрацьовується у парах. Один учасник 

придумує іншому завдання, які останній намагається вирішити і постійно 

навалює додаткові завдання, не даючи змоги оговтатись. Доки інший учасник 

не стане придумувати способи швидкого і не дуже ідеального їх рішення. 

Потім учасники міняються місцями [47, с. 91–93]. 

Техніка «Зібратись в поїздку»  

Ціль: зниження рівня тривожності у невизначених ситуаціях.  

Час проведення: 10 хв.  

Процедура проведення: Учасники діляться на дві підгрупи і у них є 

рівно 5 хв., щоб взяти найнеобхідніші речі, але не більше 10, бо місце в валізі 

обмежене, щоб прожити 10 днів. Далі учасники кожної команди 

висловлюють ідеї, що склали та обґрунтовують, чому [26, с. 10–12]. 

Техніка «Міст»  

Ціль: розвиток творчого підходу, зниження рівня тривоги під час 

взаємодії з людьми.  

Час проведення: 15 хв. 
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Опис вправи. Учасникам, об'єднаним в команди по 4 - 6 осіб, видається 

по 40 - 50 аркушів паперу (можливо, призначеної в макулатуру) і дається 

завдання: побудувати з цього паперу як можна більш довгий міст, 

перекинутий між двома стільцями або столами. Він повинен бути цілком 

підвісним, без проміжних опор. Забороняється користуватися будь-якими 

скріпними матеріалами або додатковими предметами, що входять 

безпосередньо в конструкцію мосту (хоча якщо хтось додумається 

використовувати додаткові предмети як противаг, розташованих на опорах, 

то не слід забороняти це робити, хоча і не треба спеціально підштовхувати 

учасників до такого «технічному рішенню»). У розпорядженні учасників є 

ножиці. На роботу відводиться 10 – 12 хвилин, потім кожній з команд по 

черзі надається слово для презентації своєї споруди (1 - 2 хв. на команду) [37, 

с. 10–11]. 

Техніка «Неймовірна ситуація»  

Ціль: зниження рівня тривожності у незвичайних ситуаціях.  

Час проведення: 10 хв.  

Процедура проведення: Учасникам пропонується подумати над якою-

небудь уявною ситуацією, яка є неймовірною або малоймовірною. Їх 

завдання - уявити, що така ситуація все-таки відбулася, і запропонувати 

якомога більше наслідків для людства, до яких вона може призвести та 

наслідків для них самих. Вправа виконується в підгрупах по 3 - 5 осіб, час 

роботи дається з розрахунку 5 – 6 хвилин на одну ситуацію.  

Досліджуваним пропонується знайти в цій ситуації нестандартні 

способи поведінки, які їм допомагатимуть досягати успіху і висловити свої 

ідеї з цього приводу.  

Обговорення: Які із запропонованих ідей найяскравіше запам'яталися, 

представляються самими творчими? Чим саме цікаві ці ідеї? Що сприяло 

виконанню цієї вправи, а що перешкоджало? У яких реальних життєвих 

ситуаціях знадобиться вміння міркувати про «неймовірні ситуаціях»? 
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Можете ви навести приклади таких ситуацій зі свого життєвого досвіду? [42, 

с. 38–29]. 

Методика «НЛП. Кінотеатр» (або метод подвійної дисоціації) 

Ціль: зниження тривожності шляхом відпрацьовання  емоційно 

насичених переживань з минулого, що викликають негативні переживання.  

Час проведення:15 хв. 

Досліджуваним пропонувалось згадати ситуацію в минулому, яка їх 

постійно тривожила і викликала негативні емоційні переживання. Далі 

надавалась інструкція уявити дану ситуацію у вигляді кінофільму, або показу 

слайдів, яка проходить у кінотеатрі з одним глядачем – самим досліджуваним 

з актуальною ситуацією. З позиції глядача в першому ряду пропонувалося 

змінити характеристики кадрів фільму про життєву ситуацію, наприклад, 

зробити кадри чорно-білими, чи, навпаки, кольоровими, пришвидшити чи 

уповільнити показ кадрів тощо. Потім досліджуваному пропонувалось 

«пересісти» в останній ряд і з того місця подивитись на себе у першому ряду, 

який дивить фільм про свою життєву ситуацію та проаналізувати емоції, що 

виникають в даний момент.  

Коли особистість переживає щось асоційовано, то вона знаходиться 

«всередині картинки», в якості головного діючого персонажу, що відчуває 

все через призму своїх переживань. При дисоційованому переживанні 

особистість дивиться на себе зі сторони і безпосередньо не переживає те, що 

відбувається в картинці (на екрані) і такий підхід дозволяє пропрацювати 

емоційно насичені події чи переживання з минулого [47, с. 163–165]. 

 Техніка «Споглядаюча візуалізація перед екраном»  

Ціль: зниження рівня тривожності, налаштування себе на позитивні 

думки. 

Час проведення: 15 хв. 

Інструкція: (проводиться перед якоюсь важливою і значущою 

ситуацією досягнення, у даному випадку, для учнів, перед здачею екзамену). 
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«Уявіть, що здача іспиту приносить вам задоволення. Це можливо 

тільки в тому випадку, якщо Ви уявляєте собі, що Ви відповідаєте впевнено, 

красиво; виглядаєте при цьому теж впевнено, і мова Ваша звучить гладко, без 

запинки; слова знаходяться легко, а думки з'являються швидко. 

2. Ви бачите і чуєте не тільки себе (і подобаєтеся собі!), а й 

екзаменаторів: вони заохочують Вашу відповідь зміною міміки, жестами, 

стриманими кивками голови, можливо, навіть посмішками. Ви повинні 

уявляти собі, що їм подобається Ваша відповідь. 

3. Ви уявляєте весь процес щоразу по-різному: змінюєте місце дії 

(знайома обстановка класу, незнайомі аудиторії, зали), міняєте розташування 

столів і місця Вашої відповіді, міняєте особи екзаменаторів (знайомі вчителі, 

незнайомі викладачі)». 

(Цей пункт вправи дуже важливий. Він дозволяє закріпити настрій на 

вдалий результат, таким чином психологічний ефект продовжує працювати і 

в незнайомій обстановці, наприклад, при вступі до вузу). 

4. У Вашої візуалізації повинен бути «хеппі енд»: Ви уявляєте, що 

наприкінці Вашої відповіді екзаменатори висловлюють Вам схвалення і 

виставляють відповідну оцінку. Цю оцінку Ви також повинні побачити і 

почути» [112, с. 84–86]. 

Здатність до постановки реальних цілей. 

Техніка «Лінія життя»  (Чарівний бінокль) 

Ціль: визначення перспектив життєвих цілей та планування 

майбутнього. 

Час проведення: 10 хв.  

Досліджуваним спочатку пропонувалося розслабитись (на основі вже 

відпрацьованих вправ з релаксації) та виконати наступну інструкцію: 

«Уявіть, що вам до рук потрапив чарівний бінокль. Дивлячись в нього, ви 

бачите, що відбувається у вашому майбутньому, через кілька років. Спочатку 

ви дивитесь на один рік вперед…де ви знаходитесь, що робите, хто вас 

оточує? Роздивіться картинку в усіх деталях. А тепер ви дивитесь на п’ять 
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років вперед… Що ви бачите? Які зміни відбулися у вашому житті? І ось ви 

дивитесь на 10 років вперед. Яким стало ваше життя? Де ви знаходитесь, з 

ким, що робите?». Таким чином досліджувані проявляють здатність до 

прогнозування, антиципації та планування власної життєвої перспективи. 

Після вказаної метафоричної техніки досліджуваним пропонувалося 

зобразити побачене на листку паперу у вигляді лінії життя. [117, с. 42–43] 

Техніка «Відро завдань»  

Ціль: зниження рівня невротичної тенденції ідеального виконання 

завдань. 

Час  проведення: 10 хв.  

Процедура проведення: Учасники діляться на підгрупи. У кожної 

підгрупи є перелік завдань і обмежена кількість часу на їх виконання. 

Завдання полягає в тому, щоб сумістити завдання таким чином, щоб 

виконати їх всі в обмежений період часу. Наприклад, за період часу у вісім 

годин, досліджуваним пропонувалося виконати наступні завдання: піти до 

школи, зробити уроки, вигуляти собаку, допомогти батькам по господарству, 

поговорити по телефону з родичами, погуляти з друзями, почитати улюблену 

книжку і покататися на велосипеді [136, с. 31]. 

Колаж власної мрії  

Ціль: структурування засобів і можливостей для досягнення 

поставлених цілей.  

Час проведення: 15-20 хв.  

Процедура проведення: досліджуваним надається лист паперу у 

форматі А3, журнали і ножиці. Їх завдання – зробити колаж власної мрії з 

підручних засобів, при цьому зазначивши наступні основні блоки в колажі: 

«Чого я хочу», «Коли я цього прагну досягти», «За допомогою чого я хочу 

досягти бажаного», «Як зміниться моє життя після досягнення бажаного». 

Техніка «Під дулом пістолета»  

Ціль: формування здатності прийняття конструктивних рішень.  

Час проведення: 20 хв.  
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Процедура проведення: учасники діляться на дві команди. Перед  

однією командою ставиться задача прийняти ефективне рішення з 

визначеного завдання (наприклад, як змінити систему шкільної освіти). Іншій 

команді  пропонується наводити переваги сил для відмови від прийняття 

рішення, труднощі, які можуть виникати в процесі цього; перша ж команда 

наводить контраргументи і шукає найбільш прийнятне рішення. Потім 

команди міняються місцями [130, с. 27–28]. 

Техніка «Стратегія Уолта Діснея»  

Ціль: розвиток здатності о багатоаспектного розгляду проблеми, 

виділення її переваг та недоліків. 

Час проведення: 15 хв.  

Процедура проведення: Кожна людина може перебувати в стані 

Мрійника, Критика або Реаліста. Зазвичай всі три стани в людях 

проявляються одночасно. Всі ініціативи губляться критиками на корені. 

Завдання цього методу – розділити стани в часі [25, с. 118–119]. 

Мрійник (ідеальні вирішення проблеми: ніякої критики); 

Критик (проблеми рішень, запропонованих Мрійником); 

Реаліст (зважене рішення з урахуванням думок Мрійника і Критика) 

1. Вихідний матеріал – список актуальних проблем (напр., результати 

мозкового штурму). Три міні-групи, кожна отримує приблизно рівну 

кількість проблем. 

2. Команда переносить з дошки «свої» проблеми, аналізує причини в 

другому стовпчику. 

3. Коли всі команди завершать, передають листки по колу. Тепер вони 

«Мрійники», пишуть ідеальні рішення. Тільки оптимізм, ніяких проблем. 

Важливо послідовно (всім учасникам одночасно!) Переходити з одного стану 

в інший. 

4. Коли всі команди завершать, передають листки по колу. Тепер вони 

– «Критики» (конструктивні!), І пишуть, чому в їх реальних умовах не можна 

реалізувати те, що написали «мрійники». 



232 
 

5. Коли всі команди завершать, передають листки по колу. Тепер вони 

– «Реалісти». Читають всі попередні стовпчики, на основі всього написаного 

висувають зважене рішення. 

6. За підсумками - рішення зачитують і обговорюють, планують кроки з 

реалізації [24, с. 118–119]. 

Дискусія «Критерії чітко поставленої задачі»  

Ціль: навчитися ставити перед собою чіткі конкретизовані задачі. 

Час проведення: 7 хв. 

Процедура проведення: досліджуваним пропонується обговорити і 

знайти ті критерії, які дозволять ставити перед собою чіткі завдання і 

досягати їх, вибудовувати покроковий алгоритм дій досягнення бажаних 

цілей.  

Техніка «Камінь, пісок, вода»  

Ціль: продемонструвати учасникам, як важливо розставляти пріоритети 

у плануванні справ. 

Час проведення: 7 хв. 

Матеріали: Скляна банка (1 літр), 1 великий предмет, який поміщається 

в банку (наприклад м'ячик), 3-4 предмети середнього розміру (підійдуть 

кубики, м'ячики, великі цукерки), жменю дрібних предметів (гумки, кришки 

від пластикових пляшок, квасоля, арахіс), жменю дуже дрібних предметів 

(скріпки, горох).  

Ведучий демонструє учасникам порожню банку і викладає всі 

предмети на стіл. Викликає одного-двох учасників і просить їх помістити всі 

предмети в банку. Поки учасники складають предмети, ведучий і група 

спостерігають. 

Після того, як банку наповнена, ведучий звертає увагу на те, чи 

помістилися всі предмети в банку (якщо предмети підібрані правильно, щось 

в банку не поміщається). Ведучий проводить аналогію зі справами, яких так 

багато, що на всі справи не вистачає часу (асоціації: час = скляна банка, 

предмети = повсякденні справи). 
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Ведучий звертається до групи – що можна зробити, щоб всі справи 

(предмети) помістилися? 

Група робить припущення. Завдання тренера, підвести групу до того, 

що в першу чергу в банку слід класти найбільші предмети, потім середнього 

розміру - вони заповнюють порожнечі, а потім дрібні, потім дуже дрібні. 

Ведучий демонструє заповнення банки. Така демонстрація показує 

необхідність виділяти в плануванні найважливіші справи [117, с. 21–22]. 

Матриця «Важливість - терміновість» Е. Ейзенхауера  

Ціль: формування здатності до ранжування (розставлення пріоритетів) 

завдань.  

Час проведення: 15 хв.  

Теоретична довідка: «Матриця Ейзенхауера – це один з найпростіших 

інструментів, який допоможе вам швидко досягти успіху в управлінні своїм 

часом. Давайте трохи краще розглянемо, що ж цього таке і яке відношення 

має до тайм-менеджменту. 

Всякий раз, коли ви стикаєтеся з якою-небудь справою, ви повинні 

задати собі два питання. Перший – це важливо? І другий – це терміново? 

Виходячи з цього, всі завдання можна поділити на 4 групи: 

Термінове і найважливіше – наприклад, потік кран у квартирі, 

терміновий телефонний дзвінок, добігає кінця термін здачі податкової 

звітності і тощо.  

Нетермінове, але найважливіше – це звична робота, планування 

проектів на майбутнє, відвідування басейну, спортзалу тощо. 

Термінове і неважливе – це найчастіше якісь непередбачені ситуації. 

Наприклад, термінова, заздалегідь незапланована зустріч або такий же 

телефонний дзвінок. Так само сюди відносяться різні клопоти, не пов'язані з 

досягненням ваших цілей. 

Нетермінове і неважливе – те, на що ми витрачаємо час «даремно», так 

звані поглиначі часу. Це всіма улюблені в даний час соціальні мережі, чати, 
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різні комп'ютерні іграшки. Ніякої користі вони не несуть, проте, віднімають 

значну частину вашого часу. 

 Порядок, в якому ви будете виконувати ці завдання, дуже важливий. 

Коли у вас з'являється хвилинка вільного часу, не полінуйтеся і розподіліть 

майбутні справи за даними категоріям. 

Очевидно, що першими необхідно братися за справи, які знаходяться в 

квадраті «важливо і терміново». А от щодо наступного квадрата не всі 

логічно на перший погляд. 

Ейзенхауер говорив: «Важливі справи рідко бувають строковими і 

термінові рідко бувають важливими. І з цим важко не погодитися». 

Без матриці люди часто не розуміють це правило і поспішають скоріше 

виконати всі термінові й марні справи, а важливі, але не термінові 

відкладаються все далі і далі. 

Отже, в другу чергу ви повинні витрачати час на важливі завдання, які 

не є терміновими і тільки після цього братися за термінові і неважливі 

справи. 

Завдання з 4 квадрата «Не терміново і неважливо» не повинні вас 

відволікати. Якщо у вас буде вільний час, ви можете заглянути в цей 

квадрант. Хоча, навіть якщо до них справа не дійде, ви нічого не втратите, 

адже вони не були важливі в будь-якому випадку. 

Таким чином, ви станете більш цілеспрямованим і зможете швидше й 

ефективніше справлятися зі своїми справами». 

Тоді учасникам надається інструкція визначити перелік своїх справ і 

розподілити їх за чотирма категоріями [111, с. 47–51]. 

Техніка Добре сформульований результат  

Ціль: формування навичок чіткого формулювання цілей та їх перевірки 

реальністю.  

Час проведення: 15 хв.  

Теоретична довідка: «Для того, щоб сформулювати чітку ціль і досягти 

бажаного результату, слід дотримуватися наступних критеріїв»: 
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- чи позитивно сформульована ваша ціль; (позитивне твердження, без 

частки «не»; «чого я хочу досягти, а не чого хочу уникнути»)? 

- чи контролюється вона вами?; 

- чи описана вона сенсорною мовою? («що я відчуватиму, бачитиму, 

чутиму, коли досягну результату»); 

- чи відповідає вона контексту? (ситуації, в якій ви перебуваєте на 

даний момент та її можливостям); 

- чи має вона відповідний розмір? (чи не потрібно її дробити на менші 

підцілі, які реально можна досягнути); 

- екологічна вона? (які наслідки досягнення цілі матиме для вас та 

ваших оточуючих); 

- чи включає вона необхідні ресурси? (які є у людини на даний 

момент); 

Також корисно: 

- дослідити перешкоди, які можуть бути на шляху руху до мети; 

- зробити прив'язку до майбутнього (перші кроки по досягненню 

поставленої цілі). 

Тоді учасникам пропонується розглянути одну з власних цілей і 

перевірити її за запропонованими критеріями [46, с. 272–275]. 

Формування адекватних вимог до себе і оточуючих, підвищення 

самооцінки. 

Техніка «Зірковий час»  

Ціль: допомогти учасникам краще усвідомити основні особистісні 

смисли тієї чи іншої професійної діяльності (чи соціальної позиції) для 

людини і співвіднести ці смисли зі своїм власним уявленням про щастя. 

Час проведення: 20 хв.  

Процедура проведення: У самому загальному плані учасники гри 

намагаються виділити і обговорити різні «радості» життя і роботи, найбільш 

характерні для представників тих чи інших професійних і соціальних груп 

суспільства. 
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 1. Учасники розсаджуються в коло і спільно визначають, який 

професійний стереотип (або соціальний стереотип) вони будуть 

обговорювати. Наприклад, всі зійшлися на соціальному стереотипі типового 

«студента». 

2. Далі ведучий дає учасникам наступне завдання: «Зараз кожен з нас 

спробує уявити, які найприємніші, радісні хвилини в житті типового 

студента (у кожного може бути своє власне уявлення про це). Далі всі ми по 

черзі коротко висловимо свої припущення, після чого обговоримо, чиї ж 

уявлення виявилися найбільш реалістичні, тобто найбільшою мірою 

відповідають «щастю» більшості студентів ...». 

3. Учасники по черзі говорять свої уявленнях, про «зоряний час» 

студента. Ведучий при цьому не повинен якось критикувати ці подання. 

Висловлювання учасників можуть повторюватися, хоча було б цікавіше 

називати різноманітні прояви радості для даного професіонала, що дозволило 

б більш повно зрозуміти цю професію (соціальну позицію) [112, с. 72–74]. 

Техніка «Ніхто не знає, що я…»  

Ціль: саморозкриття в групі, висловлення внутрішніх прихованих 

ресурсів.  

Час проведення: 10 хв.  

Процедура проведення: (проводиться у групі з високим рівнем довіри 

та згуртованості) Кожному члену групи пропонується представити себе і ті 

свої якості, про які ніхто не знає, але які він вважає невід'ємними частинами 

його особистості. Критика в групі заборонена. Можливі коментарі щодо 

ефективності застосування даних якостей у певних сферах життя [112,           

с. 54–55]. 

Техніка «Мої сильні сторони»  

Ціль: підвищення самооцінки, розвиток відчуття впевненості в собі.  

Час проведення: 15 хв.  

Процедура проведення: учасники обирають кілька ситуацій 

(наприклад, підготовка групового завдання до уроку, участь у спортивних 
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змаганнях тощо). Потім учасники діляться на кілька підгруп і кожна підгрупа 

обговорює і записує загальні на групу сильні сторони її учасників, які 

дозволяють їм успішно впоратися зі складними ситуаціями.  

Техніка «Вередлива дитина»   

Ціль: усвідомлення власних потреб та бажань.  

Час проведення: 15 хв. 

Процедура проведення: учасникам пропонується розділитися в пари, і 

розіграти сценку, де один учасник буде дорослим, а інший – вередливою 

дитиною. Вередлива дитина буде висловлювати свої бажання та 

переживання, спираючись на свої внутрішні відчуття. Потім учасники 

міняються місцями. Техніка спрямована на усвідомлення не лише вимог до 

себе та оточуючих, а й на розуміння власних бажань, вміння бути 

«вередливою дитиною» і знайти доступ до власного «хочу» [63, с. 68]. 

Техніка «Пустий стілець»  

Ціль: вирішення внутрішніх конфліктів, зниження надмірно високих 

вимог до себе. 

Час проведення: 20 хв.  

Процедура проведення: серед учасників викликається один 

доброволець. Інші учасники виступають спостерігачами. Учасник  розповідає 

про проблему чи внутрішній конфлікт (лінь, вимогливість до себе, 

невпевненість тощо). Потім «внутрішній конфлікт» описується (як виглядає, 

на що схожий, розміри, колір тощо) і пересаджується на «пустий стілець», 

щоб проговорити, чого ця внутрішня частина особистості хоче, яке значення 

вона має для особистості. Техніку супроводжує ведучий, спонукаючи 

учасника до пошуку причин проблеми та її значення. Після проведення 

техніки можливий шерінг, коли інші члени групи діляться своїми 

переживаннями (! лише переживаннями чи емоціями), які виникли під час 

проведення вправи [47, с. 25–26]. 
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Техніка «Ода про себе»  

Ціль: підвищення самооцінки, переорієнтація локусу уваги на власні 

переваги.  

Час проведення: 15 хв.  

Інструкція: «Візьміть лист паперу. Заспокойтеся, розслабтеся. 

Напишіть собі хвалебну оду. Хваліть себе! Бажайте собі добра, здоров’я,  

успіхів в навчанні. Форма викладення – невеликі речення з 5-10 слів. Можна 

в прозі, або в віршах. Напишіть собі кілька од. Виберіть з них ту, яка 

подобається більше всього. Оду не потрібно читати на групу, ви пишете її 

для себе. При читанні оди про себе відчуйте, як у вас підвищується настрій, 

як ви наповнюєтесь життєвими силами,  і  оточуючий  світ  стає  світлим  і  

радісним» [37, с. 152–153]. 

Техніка «Хочу-Можу-Треба»  

Ціль: усвідомлення своїх бажань і можливостей, постановка 

особистісних і професійних цілей, підвищення самооцінки. 

Час проведення: 25-30 хв. 

Процедура проведення: Учасники будують колажі – образотворчі 

композиції, включають вирізки з кольорових газет і журналів, малюнки, 

фотографії, будь-які невеликі предмети, що опинилися під рукою в 

учасників. Тема колажу: «Мої бажання, можливості та обов'язки». Це 

відображає структуру особистості по Е. Берну: «Дитина (бажання) - 

Дорослий (можливості) - Батько (повинність)». 

Потім проводиться презентація-екскурсія, на якій автори по черзі 

виступають в ролі екскурсоводів, представляючи свої колажі [42, с. 36]. 

Завершення тренінгу. «Я бажаю собі…»  

Ціль: закріплення впевненості в собі, усвідомлення власних 

переживань та потреб. 

Час проведення: 15 хв. 

Процедура проведення: учасникам пропонувалось поділитися своїми 

враженнями, думками чи переживаннями, що виникли в процесі 
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проходження корекційної програми, і на основі цього висловити собі 

побажання, які можна реалізувати в майбутньому та які будуть корисними 

для самих учасників.  
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