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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ПБ – психологічне благополуччя; 

РД – рання дорослість; 

ЖШ – життєвий шлях; 

ОЖ – осмисленість життя; 

СЖО – сенсожиттєві орієнтації; 

ПС – позитивні стосунки з оточуючими; 

А – автономія; 

ОЗ – особистісне зростання; 

Ц – цілі в житті; 

СП – самоприйняття; 

Лк-Я – локус контролю Я; 

Лк-Ж – локус контролю життя; 

ІППБ – індивідуальний профіль психологічного благополуччя. 

 



5 

ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Суспільні трансформації та кризи оточуючого світу 

перед кожним наступним поколінням висувають нові виклики та змінюють 

звичні життєві завдання. Внаслідок цього, у молодих людей виникає дисонанс 

між необхідністю реалізовувати власні онтологічні потреби та закликом діяти в 

напрямку актуальних проблем сучасності.  

Про молодість як особливий віковий період йдеться у працях багатьох 

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

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

р′янової, Г. Крайг, А. Реана, М. Савчина, О. Скрипченка, Т. Титаренко, Г. Шихі  

та ін.). Розкрито різні аспекти реалізації особистості в молодому віці, а саме: 

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

Л. Шнейдер), особливості професійної реалізації (В. Виноградова, Л. Мітіна, 

Л. Орбан-Лембрик, Т. Титаренко, О. Чуйко), духовного зростання і 

вдосконалення особистості (Б. Ананьєв, В. Василюк, З. Карпенко, А. Льовоч-

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

Дослідження свідчать, що основні завдання молоді актуалізуються у 

період ранньої дорослості (20–25 років), коли особистістю виробляються 

стратегії її подальшого життєтворення. Брак досвіду, недостатність компетент-

ності з різноманітних життєвих питань утруднюють процес прийняття 

відповідальності та здійснення життєвого вибору. Водночас, життєва творчість, 

активний пошук подальших перспектив створюють передумови продуктивного 

розвитку особистості. Показником усвідомлення ефективності виконання 

різних життєвих завдань є переживання благополуччя, задоволеності собою та 

власним життям. 

З огляду на це, дослідження щастя, успіху, самоактуалізації особистості 

(Б. Ананьєв, М. Аргайл, А. Маслоу, К. Роджерс, С. Рубінштейн та ін.) 

вважаються підґрунтям багатопланового вивчення феномену психологічного 
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благополуччя сучасними дослідниками (О. Власова, Г. Воронін, У. Глассер, 

Д. Кемпбелл, Е. Кологривова, Т. Лотоцька, Е. Носенко, К. Ріфф, П. Фєсенко та 

ін.). Це, зокрема, дослідження: сутності явища та його загальних чинників       

(Д. Керол, М. Норман, Р. Раян, К. Ріфф); взаємозв′язків з релігійністю, 

духовним розвитком (Л. Ангела, Б. Джастін); зі здоров′ям (Г. Морган, М. Раян) 

та самоактуалізацією особистості (Г. Пучкова, П. Фесенко, Т. Шевеленкова); 

його специфіки в ранній дорослості (Л. Енн, Е. Кологривової, С. Стефенс, 

В. Шейк та ін.); крос-культурних особливостей (К. Міньярд, Х. Фрост) тощо. 

Явище психологічного благополуччя є динамічним і залежить від 

множини чинників. У сучасних дослідженнях існує потреба врахування 

конкретних соціальних умов, напруженості та невизначеності вітчизняної 

суспільно-політичної ситуації, що безпосередньо впливає на якість життя 

молодих людей та їх психологічне благополуччя. Актуальність означеної 

проблеми зумовила вибір теми нашого дослідження: «Психологічне благопо-

луччя особистості у період ранньої дорослості».  

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

Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом науково-дослідної роботи 

кафедри загальної та клінічної психології ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» на 2012-2017 р. 

«Інноваційні психотехнології сприяння особистісному благополуччю» (номер 

державної реєстрації 0112U001020). Тему дослідження затверджено Вченою 

радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» (протокол № 11 від 27 листопада 2012 р.); уточнено Вченою радою 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

(протокол № 6 від 26 травня 2015 р.) та уточнено на засіданні Спеціалізованої 

вченої ради Д 26.001.26 Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 3 від 17 лютого 2016 р.). 

Мета – дослідити особливості психологічного благополуччя особистості 

у період ранньої дорослості та виробити стратегію підвищення його рівня 

шляхом створення комплексу програм оптимізації основних життєвих сфер. 
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Для досягнення мети сформульовано наступні завдання: 

1. Здійснити психологічний аналіз особливостей реалізації особистості у 

період ранньої дорослості. 

2. Розкрити сутність феномену «психологічне благополуччя» та 

визначити методологічні засади емпіричного дослідження. 

3. Встановити рівень психологічного благополуччя чоловіків і жінок; 

виявити його зміст і тенденції у період ранньої дорослості. 

4. Створити модель індивідуального профілю психологічного благо-

получчя особистості у віці ранньої дорослості. 

5. Розробити та апробувати комплекс програм оптимізації основних 

життєвих сфер та підвищення рівня психологічного благополуччя особистості у 

період ранньої дорослості. 

Об′єкт дослідження – психологічне благополуччя особистості. 

Предмет дослідження – особливості психологічного благополуччя 

особистості у період ранньої дорослості. 

Для реалізації поставлених завдань та досягнення мети роботи вико-

ристано комплекс методів, серед яких: теоретичні – аналіз, синтез, порівнян-

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

бесіда, напівструктуроване інтерв’ю, психодіагностичні методики: К. Ріфф 

«Шкали психологічного благополуччя» (адаптація Т. Шевеленкової, 

П. Фесенка) і «Тест сенсожиттєвих орієнтацій» (СЖО) Д. Леонтьєва, авторські 

анкета «Моє минуле, теперішнє і майбутнє» та опитувальник «Життєві 

завдання»; методи обробки та інтерпретації результатів емпіричних даних – 

порівняльний, кореляційний, дисперсійний та контент-аналіз, знаходження 

достовірності відмінностей за допомогою t-критерію Стьюдента та F-критерію 

Фішера; методи статистичної обробки –  комп’ютерний пакет SPSS 13.0 

forWindows та MSExсel. 

Емпірична база дослідження. У дослідженні взяло участь 318 осіб, з 

яких – 168 жінок та 150 чоловіків, віком від 20 до 25 років. На час дослідження 
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усі респонденти проживали у західних регіонах України (Івано-Франківськ, 

Львівська, Тернопільська області). 

Наукова новизна та теоретична значущість дисертаційної роботи 

полягає в тому, що  

вперше:  

- здійснено цілісний аналіз особливостей психологічного благополуччя 

особистості у період ранньої дорослості; 

- вироблено комплексну стратегію емпіричного дослідження психологіч-

ного благополуччя особистості; встановлено рівень та виявлено тенденції 

психологічного благополуччя особистості у віці ранньої дорослості; 

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

стан» та «місце проживання» на рівень психологічного благополуччя чоловіків 

і жінок у період ранньої дорослості; 

- з’ясовано особливості оцінки власної реалізації та сприйняття життєвого 

шляху досліджуваними з різним рівнем психологічного благополуччя; 

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

високим рівнем психологічного благополуччя; 

узагальнено основні підходи до дослідження психологічного благополуч-

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

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

ція»), а також «суб’єктивні переживання» – «об’єктивні досягнення» особистос-

ті; 

розширено та доповнено уявлення про особливості психологічного бла-

гополуччя особистості; розроблено концептуальну модель переживання 

психологічного благополуччя особистістю в ранній дорослості; сформульовано 

авторське визначення поняття, відповідно до якого, психологічне благополуччя 

є переживанням особистістю задоволеності своїм життям, що виникає 

внаслідок прийняття набутого життєвого досвіду, побудови адекватних 

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

цілісній картині життєвого шляху; 

побудовано модель індивідуального профілю психологічного благопо-

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

пояснено особливості застосування у практичній роботі;  

розроблено і апробовано програми з оптимізації основних життєвих сфер 

та підвищення рівня психологічного благополуччя особистості періоду ранньої 

дорослості. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати можна 

використати при викладанні навчальних дисциплін «Вікова психологія», 

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

у вищих навчальних закладах; у роботі практикуючих психологів, консу-

льтантів, психотерапевтів, соціальних працівників та ін. Також результати 

дослідження можуть бути адаптовані для самопізнання та саморозвитку 

особистості в ранній дорослості.  

Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечувалася 

використанням засобів діалектичної логіки, репрезентативністю вибірки, 

поєднанням кількісного та якісного аналізів отриманих результатів, 

застосуванням математичних методів обробки даних, відповідністю методології 

та інструментарію дослідження меті і завданням роботи.  

Особистий внесок здобувача. При підготовці публікацій у       

співавторстві внесок автора дисертації полягає у теоретичній розробці ідей, 

плануванні та проведенні емпіричного дослідження, обробці результатів та їх 

інтерпретації. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи були 

представлені на науково-практичній конференції «Соціалізація особистості в 

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

Міжвузівській науковій конференції «Психологія особистості та соціальної 

креативності» (Львів, 2011), ІV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Особистість у сучасному світі: проблеми розвитку та психологічної допомоги» 
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(Ніжин, 2013); Всеукраїнському науковому семінарі «Методологічні проблеми 

особистості» (Івано-Франківськ, 2013); Міжнародній інтернет-конференції 

«Актуальні проблеми сучасної соціальної психології» (2014); VII Міжнародній 

науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку 

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

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

Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес 

Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

(довідка № 01/436 від 20 липня 2015 р.) та в практичну роботу Івано-

Франківського міського центру соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді 

(довідка № 382/01-09 від 31 серпня 2015 р.). 

Публікації. Матеріали дисертаційної роботи викладено у 13 публікаціях, 

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

України, 1 стаття у фаховому журналі, який внесено до реєстру міжнародних 

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

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Список 

використаних джерел містить 203 найменування, з яких 24 – іноземною мовою. 

Загальний обсяг роботи складає 219 сторінок, із яких 172 – основного тексту. У 

тексті дисертації міститься 19 таблиць (на 8 сторінках), 27 рисунків (на 9 

сторінках) та 13 додатків. 
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РОЗДІЛ I 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД 

РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ 

 

1.1. Зміст і значення періоду ранньої дорослості: проблеми, кризи та 

завдання розвитку особистості 

 

Період дорослості є чи не найбільш насиченим та продуктивним у житті 

людини. Якщо раніше дослідники вважали, що у дорослому віці 

призупиняються процеси розвитку і формування особистості, то згодом було 

встановлено, що в цьому часі максимально розкриваються та реалізуються 

людські можливості [138; 179]. У цей період особистість має шанс самостійно 

прийняти відповідальність за власне життя і наповнити його неповторним 

індивідуально-особистісним змістом.  

Тема нашого дослідження передбачає глибокий теоретичний аналіз 

початку дорослого життя сучасної молоді, тому для нас важливим є 

узагальнення доробку з питань ранньої дорослості як вітчизняних, так і 

зарубіжних науковців. Вивчаючи означену проблему комплексно, ми звернули 

увагу на дослідження розвитку психофізіологічних функцій, психічних 

процесів, станів та індивідуально-психологічних властивостей, соціальну 

ситуацію розвитку особистості, напрямки реалізації, нормативні та 

ненормативні кризи життєвого шляху в цей період тощо. 

Так, особливу увагу на розвиток багатьох психічних функцій людини, 

зростання та дозрівання організму, досягнення вершин фізичних можливостей в 

цей період звертають такі вчені, як Дж. Біррен, Д. Бромлей, В. Ямницький  

(цит. за: [113]); [179]. Психічні процеси, стани та індивідуально-психологічні 

властивості особистості аналізують у своїх працях Р. Павелків, М. Савчин, 

О. Скрипченко [114; 134; 141]. Загальна соціальна ситуація розвитку 

особистості в ранній дорослості представлена у працях К. Абульханової-
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Славської, Т. Зелінської, Л. Орбан-Лембрик,  Сергєєнкової, Г. Шихі та ін. [3; 76; 

110; 139; 173]. Тема життєвого шляху особистості, формування власного 

способу життя та вироблення життєвих стратегій розкрита Г. Абрамовою, 

Б. Ананьєвим, О. Васильєвою, Н. Волковою, Е. Еріксоном, Г. Крайг, А. Реаном, 

Л. Сохань тощо [2; 8; 24; 27; 88; 126; 144; 176]. Аналіз різноманітних 

нормативних та ненормативних життєвих криз здійснений у роботах Ш. Бюлер, 

Ф. Василюка, В. Виноградової, Р. Дальке, В. Заїкою, Б. Ливехуда, Г. Шихі, 

Т. Титаренко тощо [22; 23; 25; 61; 73; 93; 150; 173]. 

Переходячи до питання визначення меж ранньої дорослості, необхідно 

відзначити, що, незважаючи на багатогранне дослідження цього періоду, у вче-

них немає однозначної позиції відносно його вікових рамок. Так як у останні 

десятиліття традиційні життєві етапи виявляються достатньо зміщеними та 

розмитими [153, с. 144], дослідники ранньої дорослості по-різному визначають 

її межі. 

Вчений А. Реан відмічає, що ситуація невизначеності чітких меж, 

зокрема, наприклад, встановлення ранньої дорослості, обумовлена 

суб'єктивним самовідчуттям та об'єктивними показниками найвищого розвитку 

особистісних ресурсів, що визначаються не стільки хронологічним віком, 

скільки різними чинниками: соціо-економічним статусом, освітнім рівнем, 

специфікою професійної діяльності тощо [126]. 

У зв'язку з цим в сучасній психології розвитку все більшою мірою 

стверджується точка зору Г. Крайг, що точно вказати межі розвитку дорослих 

осіб доволі важко, оскільки головна особливість розвитку в дорослості – 

мінімальна залежність його від хронологічного віку, значно більшою мірою 

зміна мислення, поведінки і особистості дорослої людини визначаються її 

цілями, установками, досвідом, родом занять тощо [88, с. 96]. 

Для того, щоб сформувати власну позицію та визначити основні 

орієнтири дослідження, проаналізуємо різні підходи до виділення вікових 

рамок ранньої дорослості.  
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Так, Дж. Біррен доводить, що рання дорослість (зрілість) триває від 17 до 

25 років. Це період формуванням власного способу життя, засвоєнням 

професійних ролей, включенням у різні види соціальної активності тощо (цит. 

за: [113]). 

За класифікацією Д. Бромлей, у якій людське життя розглядається як 

сукупність п'яти циклів: утробного (стадія вагітності), дитинства, юності, 

дорослості і старіння; цикл дорослості складається із чотирьох стадій, де рання 

дорослість припадає на період від 21 до 25 років (цит. за: [113]). 

Відомою у психології є класифікація Е. Еріксона, який вважає, що рання 

дорослість охоплює віковий період від 20 до 25 років і позначає формальний 

початок дорослого життя, це період залицяння, раннього шлюбу і початку 

сімейного життя. Е. Еріксон, так само як і З. Фрейд, стверджує, що тільки тепер 

людина по-справжньому готова до інтимних стосунків з іншою людиною, як в 

соціальному, так і в сексуальному плані [168]. Ознакою зрілості особистості в 

цей період є набуття почуття інтимності, на противагу якій можлива ізоляція. 

Цікавими є ідеї Ш. Бюлер, яка, встановлюючи етапи життєвого шляху, 

підкреслює їх відносну незалежність від вікових періодів. На її думку, вік до 

16–20 років узагалі варто розглядати за межами життєвого шляху, тому що у 

цей час створюються лише передумови самовизначення. Таким чином вік від 

16–20 до 25–30 років є першим етапом життєвого шляху особистості, коли 

здійснюється пошук самого себе, супутника життя; у мріях, надіях 

накреслюється ескіз подальшого руху. Вибір головних життєвих цілей, потяг до 

великих вчинків супроводжується драматичними шуканнями та 

самовипробуваннями у різних видах діяльності (цит. за: [112]). На наш погляд, 

така концепція є цікавою та неординарною, оскільки саме в набутті здатності 

самостійно формувати себе як зрілу особистість, що самовизначається і творить 

себе та своє майбутнє, полягає власне психологічний аспект життєвого шляху 

особистості в ранній дорослості. 

Нам близька також позиція К. Абульханової-Славської, яка вважає, що 

при віковому підході важливим є не скільки віковий поділ, як різний спосіб 
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життя особистості «всередині» кожного віку. Зокрема, вона зауважує, що 

«зрілою особистість може стати і в юному віці, а  незрілою залишитися і до 

старості» [3, с. 262]. Тому входження молодої людини у доросле життя, на 

думку К. Абульханової-Славської, передбачає самостійний вибір способу життя 

особистості, вирішення протиріччя “хочу–можу” і створення умов для 

реалізації та творчого пошуку, які є показниками того, що людина почала жити 

власним життям і формується як зріла особистість [4].  

Попри відносну незалежність дорослості та зрілості особистості від 

часових рамок, з метою отримання орієнтирів для подальшого емпіричного 

дослідження, обираємо класичну для психології класифікацію Е. Еріксона. 

Згідно цієї класифікації, рання дорослість триває у період від 20 до 25  років, 

що не заперечує умовні орієнтири ряду інших підходів у цьому питанні і 

відображає перший етап входження сучасної молоді у доросле життя.  

На думку Г. Шихі, після 20-ти років життя у особистості виникає потреба 

входження у повноцінне доросле життя. Тоді люди «саджають свій власний 

сад», забираючи окремі дерева та кущі із батьківського саду та доповнюючи їх 

чимось своїм (цит. за: [138]). Особливістю соціальної ситуації розвитку в цей 

період є те, що особистість, з одного боку, володіє уже сформованим, хоч і 

невеликим багажем досвіду, знань про себе і про світ, а з іншого – сповнена 

великою надією реалізувати себе, свої плани та мрії на щасливе майбутнє [83]. 

Перед молодою людиною відкривається складне і цікаве завдання – не просто 

зрозуміти унікальність себе самої, свого внутрішнього Я, але й втілити цю 

унікальність у власне життя [35, с. 207]. 

За умов, коли людина сприймає свою особистість не як сформований 

механізм, а як процес розвитку, то перехід у дорослість для неї теж буде 

цікавим, наповнений сюрпризами та радостями відкриття [173]. Як стверджує 

Б. Ливехуд, на початку дорослого життя молоді люди починають практично 

будувати своє майбутнє, що зазвичай відкриває широке коло можливостей у 

побудові власного життєвого шляху і внутрішньо сприймається як момент 

позитивний [93]. 
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Водночас, на плечах молодої людини лежить велика відповідальність за 

кожен життєвий вибір, який визначатиме її подальшу долю і впливатиме на 

життя її близьких [146; 153]. Така відповідальність може як створювати 

додаткове джерело напруги, так і додавати виваженості дій. 

Почуття «великої відповідальності» в цей період не є безпідставним, 

адже, саме рання дорослість має визначальне значення у побудові так званого 

«плану на все життя», коли людина обирає, ким і якою їй бути, які ролі 

належить обрати, яку позицію зайняти відносно себе, інших людей та світу 

[138, с. 357–455].  

Підґрунтям конструктивного проходження періоду ранньої дорослості є 

успішне вирішення завдань юнацького віку, зокрема формування ідентичності 

особистості [168], що в періоді ранньої дорослості сприяє розвитку почуття 

відповідальності та здатності активно впливати на подальший життєвий шлях. 

Узагальнення даних досліджень, які стосуються напрямів та завдань 

реалізації особистості в ранній дорослості [39; 76; 176; 179], дають змогу 

стверджувати, що успішність життєвого шляху в цей період здебільшого 

визначається самореалізацією у особистісній, професійній та родинній сферах. 

А необхідними умовами вироблення індивідуального стилю життя в ранній 

дорослості є пошук супутника життя, отримання професії, початок власного 

професійного та особистого життя тощо.  

Щодо основних завдань розвитку у особистісній сфері, вчені виділяють 

такі: узгодження мрій з реальністю [54; 138]; формування життєвих цілей та 

вдосконалення системи цінностей [40; 139], усвідомлення і прийняття 

відповідальності [93; 173] самовизначення та самореалізація особистості [55; 

140], набуття почуття незалежності, автономії [52; 151], близькості, інтимності 

[176]. 

Оскільки у періоді ранньої дорослості особа знаходиться на початку 

шляху реалізації життєвих планів, які окреслились з юнацьких мрій, перед нею 

стоїть непросте завдання – узгодити мрії та дійсність, бажане і реально досяжне 

[54; 146]. Адаптація до «дорослих» обставин життя, урахування своїх 
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можливостей та обмежень пов’язана з переоцінкою системи цінностей, 

формуванням власних життєвих цілей, що є сприятливим для вироблення 

автентичної життєвої стратегії, прийняття відповідальності за самостійний 

життєвий вибір, самовизначення та самореалізації особистості [55; 80; 94; 140; 

173].  

Особливої уваги заслуговує почуття інтимності (близькості), яке виникає 

у ранній дорослості і, на думку Е. Еріксона, є першим ступенем зрілості 

особистості. Дослідник вважає, що альтернативне йому почуття самотності, 

ізоляції особистості може бути наслідком невирішених криз попередніх 

життєвих етапів, а також передумовою труднощів у подальшому житті людини 

[176]. 

Почуття інтимності, близькості може бути супутнім у дружніх відно-

синах. Важливість дружніх стосунків у ранній дорослості, які переходять на 

інший рівень, підкреслює ряд дослідників [80;114; 153]. Зокрема, А. Кир'янова 

констатує, що хоча найчастіше друзів об′єднує близький вік, соціальний стан, 

культурний рівень, цінності, соціальні установки, у цей період зустрічаються 

також близькі дружні стосунки молоді з особами старшого віку [80, с. 395].  

Близьким до почуття інтимності, близькості є почуття любові. Досвід 

любові та любовних стосунків, на думку вченого,– необхідна умова високого 

розвитку особистості та становлення її «Я-концепції» [57, с. 300]. Любов, як 

головне завдання ранньої дорослості, це всеохоплююче почуття, що може 

включати любов до музики, науки тощо [2]. Проте, лише любов до значущого 

іншого дозволяє навчитися любити, проникати в чужу та невідому сферу. 

Почуття любові тісно пов’язане з усвідомленням людиною власної унікальності 

та унікальності іншої людини (цит. за: [138, с. 206]). На наш погляд, саме 

відкриття і прийняття такої унікальності є основою поваги до себе та до 

ближнього, налагодження взаєморозуміння, побудови близьких стосунків та 

створенням щасливої сім′ї як важливих завдань ранньої дорослості. 

Таким чином, набуття почуття інтимності та конструктивний розвиток 

особистості у періоді ранньої дорослості є важливими умовами формування 
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близьких взаємин чоловіка та жінки, утворення пари і побудови сімейних 

взаємин. 

Дослідниця Т. Титаренко відзначає, що у ранній дорослості виникає 

велике прагнення справжніх відносин, які б приносили взаємне задоволення, 

давали змогу відчувати дружню та інтимну близькість [153, с. 146]. Утворення 

пари та побудова сімейних взаємин в такому випадку – це вирішення 

особистістю одного з найважливіших завдань свого розвитку, яке (у разі 

продуктивного проходження попередніх життєвих етапів) може бути 

конструктивним продовженням реалізації особистості в ранній дорослості [6; 

124].  

На самореалізацію особистості у родинній сфері позитивно впливають і 

такі чинники, як відділення від батьківської сім′ї, здобуття автономії та 

емоційної зрілості, формування цілісного образу Я тощо [5; 6; 124; 155; 168; 

177]. 

Синтезований опис передбачуваного циклу сімейного життя в ранній 

дорослості подає Р. Павелків. Дослідник стверджує, що більшість людей, які 

утворюють сім′ю, проходять через низку подій чи етапів. Так, першою подією 

стає відокремлення від батьківської сім'ї, яке може відбуватися в момент 

одруження чи раніше, коли людина прагне до незалежності та вирішує жити 

окремо. Друга важлива подія, на думку автора, це, як правило, одруження 

(разом з усіма аспектами процесу адаптації та налаштування стосунків з іншою 

людиною та її родичами). І найбільш типовою третьою подією стає народження 

дитини та початок періоду батьківства [114]. 

Ефективність проходження цих етапів та прийняття подружніх 

зобов’язань психологи пов′язують з освоєнням нових сімейних, зокрема, і 

батьківських ролей [5; 6; 124; 177]. Оскільки створення сім'ї та народження 

дітей змінює уклад життя, у подружжя з'являються нові обов'язки, нові аспекти 

відповідальності один перед одним та за дітей [17; 80; 108]. Тому створення 

сім’ї потребує чіткого усвідомлення власної концепції життя і прийняття 

концепції іншої людини, здатності діяти у відповідності до прийнятих 
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обов’язків, окресленої мети та сімейних цілей. Згідно досліджень Г. Абрамової, 

для цього існує необхідність базових знань про свій внутрішній світ і світ 

людини, яка поруч, пізнання іншого і себе, усвідомлення у собі та іншому 

кращого, що становить екзистенціальний зміст сімейного життя [2]. 

Незважаючи на природнє прагнення у ранній дорослості близьких 

стосунків, не кожна молода людина обирає сімейну реалізацію. Як стверджує 

К. Абульханова-Славська, хтось як можна раніше створює сім′ю, а дехто бажає 

спочатку зробити кар′єру, побачити світ, «у кожного своя стратегія життя» [80, 

с. 395]. 

Ще однією важливою віхою розвитку особистості в цей період є 

самореалізація в обраній справі. Відповідно до періодизацій професійного 

циклу, особа у періоді ранньої дорослості завершує професійне навчання, 

шукає роботу, працевлаштовується та пристосовується до роботи; в цей час 

розгортається її первинна професіоналізація, відбувається набуття особистістю 

трудового досвіду, який допомагає зробити вибір і почати кар’єру [75]. 

Важливим у професійній сфері є те, що особистість, впродовж професійного 

самовизначення, пошуку роботи і перших етапів кар’єри формує та уточнює 

свою професійну «Я-концепцію», яку зможе розвивати на подальших життєвих 

етапах [39; 50]. 

Необхідно відзначити, що професійна діяльність у ранній дорослості 

сильно впливає на звичний стиль життя людини. Вона може визначати вибір 

місця проживання, способу життя (активний, мобільний чи навпаки 

поміркований, спокійний), стандартів якості життя. Також професійна 

діяльність може стати важливим чинником розвитку дружніх стосунків, 

формування світогляду, стереотипів, уподобань тощо [39]. 

Ми вважаємо, що дуже важливо, щоб особи у періоді ранньої дорослості 

були активні у своїй професійній діяльності та набували необхідний досвід, 

«пізнаючи себе в різних професійних ситуаціях», а не пасивно «пливли за 

течією», не проявляючи ініціативи» [80, с. 395]. Таким чином, професійна 

реалізація у періоді ранньої дорослості може стати надзвичайно важливою для 
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цілісного та багатогранного розвитку особистості, її психологічного благо 

получчя. 

Отже, основними напрямками розвитку особистості у періоді ранньої 

дорослості є особистісна, професійна та родинна сфери, а провідне завдання 

розвитку в цей період – набуття відповідальності за процес творення власного 

життя та продуктивна самореалізація. Разом з тим, вирішення завдань вікового 

періоду майже ніколи не є лінійним та абсолютно злагодженим процесом. У 

випадку порушення гармонійного розвитку особистості, виникнення труднощів 

чи ускладнень в реалізації життєвих задумів молода людина зустрічається на 

своєму життєвому шляху з явищем кризи.  

Більш вичерпна характеристика основних напрямків та завдань реалізації 

особистості в ранній дорослості можлива через аналіз життєвих криз 

особистості в цей період. Так, на думку Ф. Василюка, життєва криза 

починається з визрівання і розгортання боротьби протилежних мотивів у 

процесі втілення життєвої програми і сягає свого піку тоді, коли індивід 

продовжує гостро відчувати актуальність свого ще не реалізованого замислу та 

складність його реалізації у майбутньому [23].  

Проблема криз особистості тісно пов’язана зі змінами етапів життєвого 

шляху та віковою періодизацією життя людини [123; 154]. Сам перехід від 

однієї до іншої стадії життєвого шляху дослідники характеризують як кризові 

періоди, коли відбувається кардинальна перебудова особистості, зміна вектора 

її розвитку [10; 31; 32; 64; 75; 143]. Зокрема, кризи становлення у ранній 

дорослості передбачають переоцінку ціннісних орієнтацій особистості, 

засвоєння нових міжособистісних, сімейних, професійних ролей тощо [138; 

150; 155].  

На думку Т. Титаренко, зміст першої кризи періоду ранньої дорослості 

складають переживання через психологічну та економічну залежність від 

батьків, хронічне напруження від нестримного бажання якнайскоріше проявити 

себе, стати на ноги, знайти себе у професії, а також розчарування у власних 

силах та гостре почуття самотності [153, с. 145].  
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Цікавою є також точка зору Г. Шихі. Вчена розглядає кризи дорослості з 

7-річною періодичністю, де 16 років – "виривання коренів"; 23 роки – "план на 

все життя"; 30 років – "корекція"; 37 років – "усвідомлення середини життя" 

[173]. Таким чином, на період ранньої дорослості припадає криза 23-х років, 

яку Г. Шихі та інші сучасні дослідники пов′язують з добудовою життєвого 

плану, розпочатою ще в юності [151; 153]. На думку Т. Титаренко, головним 

завданням у цей період є не дозволяти, щоб життя керувало тобою, а примусити 

життя прийняти той шлях, який намічений самостійно [153, с. 143]. 

Особливу небезпеку для особистості в ранній дорослості становить 

передача відповідальності за своє життя, нездатність ним оволодіти, що веде до 

звуження шляхів самореалізації, виникнення «екзистенційної монотонності», 

вимушеної одноманітності життєвих подій. У такому випадку можлива 

поступова деградація особистості, що виявляється у зниженні мотивації, 

зникненні інтелектуальних інтересів, пришвидшенні процесів старіння тощо 

[114; 134; 139]. Тому активна творча реалізація власного життєвого плану є 

необхідною умовою конструктивного особистісного розвитку в цей період.  

Процес добудови та реалізації власного життєвого плану потребує від 

особистості узгодженням фантазій, максималізму з реальними можливостями, 

корекції життєвих задумів, їх приземлення до обставин та можливостей [115; 

139; 153]. Тому саме у ранній дорослості так важливо «навчитися знімати темні 

та рожеві окуляри», «приблизитися до реальності – не перекручуючи і не 

очорнюючи її» [153, с. 146], що допоможе адекватно і продуктивно вирішувати 

подальші життєві завдання. 

Одними з найбільш типових та визначальних криз у житті особистості в 

ранній дорослості, які тісно переплітаються з кризами становлення особистості, 

є професійні кризи та кризи формування пари і побудови сімейних взаємин. 

Відповідно до фаз професійного становлення особистості, на період 

ранньої дорослості можуть припадати такі професійні кризи, як: криза ревізії і 

корекції професійного вибору; криза професійних експектацій; криза 

професійного росту [75].  
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Так, криза ревізії і корекції професійного вибору на стадії професійної 

освіти виникає у студентів, які переживають розчарування у отримуваній 

професії. Така криза чітко проявляється на першому і останньому роках 

навчання, коли відбувається зміна соціальної ситуації розвитку і перебудова 

провідної навчально-пізнавальної діяльності на професійно-орієнтовану [75, 

с. 37].  

Конструктивним варіантом вирішення цієї кризи є захоплення професією, 

актуалізація мотивації професійного вдосконалення. Водночас можливий 

деструктивний варіант у вигляді відмови від навчання, зокрема, створенні сім’ї 

як способу виходу із кризи [34, с. 139]. На загострення кризових симптомів 

впливають невиважене рішення про вибір професії, підкорення тиску з боку 

оточуючих, деструктивний вихід із кризи ідентичності тощо. 

Основна причина виникнення наступної кризи професійного 

становлення – психологічна, що є наслідком неспівпадіння реального 

професійного життя зі сформованими уявленнями і очікуваннями. 

Невідповідність професійної дійсності очікуванням молодого спеціаліста 

викликає кризу професійних експектацій [75, с. 37].  

Конструктивним способом вирішення даної кризи є активізація 

професійних зусиль для швидкої адаптації і отримання досвіду роботи. 

Деструктивним – звільнення, зміна спеціальності, неякісне виконання 

професійних обов’язків, фанатизм як недооцінювання емоційної сфери 

професійних стосунків тощо [34, с. 140]. 

Наступна криза професійного становлення виникає на завершальній 

стадії первинної професіоналізації, після 3–5 років роботи. Усвідомлено чи 

несвідомо особистість в цей час відчуває потребу у подальшому професійному 

рості. При відсутності його перспектив виникає внутрішній дискомфорт, 

психологічне напруження, з’являються думки про можливе звільнення, зміну 

професії. Криза професійного росту може тимчасово компенсуватися 

додатковими видами діяльності, побутовими турботами, для жінки компенсація 

може відбутися за рахунок народження дитини [75, с. 37].  
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Як і кризи професійного становлення особистості, кризи формування 

пари та побудови сімейних взаємин відповідають основним стадіям сімейного 

циклу, що припадають на період ранньої дорослості. 

Так, на першому етапі, підготовки до утворенню сім′ї, кризи носять 

особистісний характер і стосуються емоційної незрілості особистості, 

залежності від батьківської сім′ї. Через це люди вимушені обирати партнера по 

шлюбу, виходячи з батьківських очікувань, а не власних спонукань. М. Ніколас 

указує на те, що емоційні складності у стосунках з батьками приводять до 

реактивної втечі, і життєві рішення часто приймаються в силу протидії 

конформності, яка виступає під маскою незалежності [105]. 

Наступна криза – формування пари і побудови сімейних взаємин. ЇЇ 

психологічний зміст – це зустріч психологічного простору жінки і чоловіка та 

створення спільного зі збереженням екзистенціальної цінності обох [34, с. 119].  

Конструктивний вихід із кризи створення сім′ї передбачає: збереження 

власної ідентичності, творчий підхід до змісту гендерної ролі; здатність 

відкрити свій внутрішній світ та прийняти партнера таким, який він є; відмову 

від соціальних стереотипів та фантомів батьківської родини; здатність жити 

повним життям, насолоджуючись його екзистенціальною цінністю; створення 

стилю сім’ї на основі цінностей самоактуалізації. 

Таким чином, основне завдання для партнерів є вироблення власного 

сімейного стилю життя, неповторного, спонтанного, енергійного, 

продуктивного, з власним творчим способом досягнення сімейних цілей та 

індивідуальним внеском кожного члена сім’ї у цей процес. 

Наступним кризовим етапом у житті сім′ї є період виношування та появи 

на світ дітей, який потребує значної зміни організації життя партнерів та 

сімейного життя загалом [2; 174]. Окремими великими темами для досліджень 

у цьому напрямку є психологія вагітності та підготовки до пологів [34; 124], 

формування ідентичностей матері та батька [6; 63; 171] вплив нових 

батьківських ролей і обов’язків на розвиток особистості [8; 28; 177] тощо. 
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Аналізуючи особливості батьківства загалом та у ранній дорослості, 

зокрема, дослідники вказують на різке збільшення фізичних та емоційних 

навантажень, порушення звичного стилю життя подружжя, підвищення 

напруженості та конфліктності з приводу розподілу обов'язків і дотримання 

певного порядку [5; 34]. Поглиблювати проблемність ситуації може також 

фізична втома матері, відчуття покинутості себе батьком; розуміння обмеження 

власної свободи партнерами. Тому, на наш погляд, тільки зріла особистість 

може відповідально прийняти батьківство разом з його непростими завданнями 

і вимогами та використати нову соціальну ситуацію для подальшого розвитку, 

особистісного і сімейного благополуччя. 

Отже, кризові етапи у ранній дорослості тісно переплітаються у різних 

життєвих сферах, то, з одного боку, сімейні та професійні кризи сильно 

впливають на формування особистості в цей період, а з іншого – від зрілості 

особистості залежить процес і результат подолання криз у інших життєвих 

напрямках. 

Загалом, кризи ранньої дорослості потребують адекватного прийняття 

життєвої даності, усвідомлення життєвих завдань та актуалізації ресурсів, які, 

інтегруючись у внутрішньому Я людини, сприятимуть її продуктивній 

реалізації на життєвому шляху. Вирішуючи ряд життєвих завдань та 

конструктивно долаючи кризи у різних життєвих напрямках, особистість 

набуває тих якостей та властивостей, які сприяють її розвитку та переживанню 

психологічного благополуччя. 

Для того, щоб у подальшому емпірично дослідити процеси реалізації 

сучасної молоді, їх вплив на психологічне благополуччя, наступний підрозділ 

роботи присвячуємо порівняльному аналізу особливостей реалізації життєвого 

шляху сучасних чоловіків і жінок у ранній дорослості. 
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1.2. Особливості реалізації життєвого шляху сучасних чоловіків і 

жінок у період ранньої дорослості 

 

Аналіз класичних та сучасних літературних джерел (С. Бем [14], Ш. Берн 

[15], Т. Говорун, О. Кікінежді [38], І. Малкіна-Пих [97], Л. Заграй [72], 

Н. Хамитов [166], Е. Цимбаєва [169], В. Козлов, Н. Шухова [81] тощо) показав, 

що гендерна психологія завжди вимагає нових теоретичних та емпіричних 

досліджень, які б адекватно відображали актуальну ситуацію. Тому виникає 

потреба аналізу процесу реалізації чоловіків і жінок у сучасних життєвих 

умовах, що є важливим та актуальним напрямком нашого дослідження. 

З метою виявлення спільних та специфічних для кожної зі статей 

особливостей цього процесу, проведемо порівняльний аналіз реалізації 

життєвого шляху сучасних чоловіків і жінок у ранній дорослості. Зручною для 

здійснення такого аналізу є модель самореалізації та подолання нормативних 

життєвих криз особистості в ранній дорослості (рис. 1.1), яка була побудована 

та обґрунтована нами [35, с. 207-214].  

Позначені вектори в основі моделі (завдання ЖШ, даності ЖШ, ресурси 

ЖШ) відображають ті аспекти життєвого шляху, які необхідно враховувати у 

процесі подолання нормативних криз ранньої дорослості, при прийнятті та 

здійсненні (відповідального) вибору життєвого шляху (вибір ЖШ).  

Точка 1 (Т1) і точка 2 (Т2) відображають рівень розвитку особистості, її 

внутрішнє Я на різних життєвих етапах. Порушення центральної точки чи будь-

якого із векторів моделі ускладнює реалізацію особистості і призводить до ряду 

дисгармонійних процесів [35, с. 209-212]. 
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Рис. 1.1. Модель самореалізації та подолання нормативних криз 

особистості в ранній дорослості 

 

Розглянемо детальніше різні компоненти моделі та проведемо їх аналіз. 

Вектор «завдач життєвого шляху» відображає завдання у різних 

життєвих сферах, де потрібно проявляти власну активність, зайняти життєву 

позицію, завоювати життєвий простір [35, с. 210].  

У випадку цілісного вектора «завдання життєвого шляху» особистість 

намагається здійснити відповідальний вибір, обрати та знайти спосіб 

реалізувати важливі для неї життєві завдання конкретного вікового періоду. 

Згідно описаного у попередніх підрозділах роботи, провідними завдан-

нями періоду ранньої дорослості є пошук супутника життя, отримання 

професії, початок власного професійного та особистого життя тощо.  

Вектор «завдач життєвого шляху» у чоловіків і жінок в ранній дорослості 

має свої загальні особливості та унікальну специфіку. Долаючи спільні 

перепони початку дорослого життя, чоловіки та жінки зустрічаються також з 

окремими життєвими завданнями, які потребують усвідомлення своєї 

ідентичності чоловіка чи жінки, прийняття жіночих чи чоловічих ролей, 

усвідомлення власних життєвих пріоритетів. Зокрема, Б. Лівехуд однією з 

найважливіших завдань чоловіка у періоді ранньої дорослості вважає початок 
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професійної кар’єри. Для жінки центрального значення, на його думку, набуває 

відповідальність за створення власного оточення [93].  

Окрім буденних життєвих завдань, завдань конкретного вікового періоду, 

період входження у дорослість є «початком освоєння екзистенційних 

соціальних ролей – ролі Матері та ролі Батька», які тісно переплітаються з 

ідеєю сенсу життя людини (цит. за: [138, с. 208-211]). 

Важливо відзначити, що особливістю життєвого шляху сучасної жінки є 

те, що уже на початку дорослості вона стоїть перед подвійним завданням: 

перше – онтологічна (внутрішня потреба посвятити власні сили та ресурси для 

збереження людського роду), а друге (як вимога сучасного світу) – необхідність 

інтенсивного включення у професію та суспільне життя [34; 97].  

Для чоловіка у періоді ранньої дорослості більш важливого значення 

набуває соціальна реалізація. Потреба відрізнятися, бути сильним та мужнім 

спонукає сучасного чоловіка бути не просто успішним, а ще більш успішним та 

реалізованим, ніж цього вимагалося раніше [15]. А тому ситуація входження 

молодого чоловіка у доросле життя є не менш проблемною. Крім того, 

соціальна реалізація для чоловіка – це можливість якісної турботи про 

майбутню сім′ю та її фінансове забезпечення, що набуває актуальності в цей 

період. 

Загалом, хоча сучасні чоловіки та жінки першочергово орієнтуються на 

здобуття відповідної освіти та побудову кар'єри, не менш важливим і значущим 

для обох статей є прагнення побудувати щасливі сімейні взаємини у 

майбутньому.  

У разі порушення вектору «задач життєвого шляху» можливе нехтування 

життєвими завданнями, безвідповідальність за їх вибір, вирішення 

другорядних, неважливих чи «не своїх» завдань, зосередження на одних та 

нехтування іншими, їх «підміна»: реалізація чоловіком «жіночих» функцій та 

ролей, а жінкою – «чоловічих» тощо. За таких умов ускладнюється перехід у 

нову ідентичність «чоловіка» чи «жінки», відбувається фіксація на звичних 

життєвих ролях і позиціях, особистість не здійснює важливих кроків у своєму 
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подальшому розвитку і становленні, не розкриває інших сторін своєї 

індивідуальності.  

Типовими прикладами можуть бути такі стратегії сучасних чоловіків, як: 

заглиблення у роботу, нестабільність та нерезультативність у різних життєвих 

ролях, стереотипність дій тощо. Для жінок більш характерні стратегії 

«відходу»: створення власної сім′ї як спосіб втечі та «офіційного» 

відокремлення від батьківської сім′ї, активна соціальна позиція жінки із 

нехтуванням потреби у сімейній реалізації тощо. 

Наступний вектор – «даності життєвого шляху» – це сталі внутрішньої 

та зовнішньої реальності, які потребують прийняття чи примирення (вік, стать, 

соціо-культурні умови народження і проживання, наявність спадкових 

захворювань тощо) [35, с. 210]. Даності життєвого шляху визначають межі та 

напрямки, в яких має можливість реалізувати себе людина, коригують життєву 

стратегію та відкривають автентичні завдання особистості, допомагають 

відкрити нові сторони життя, збагатити уявлення про самого себе, зрозуміти 

свою життєву місію [35, с. 210-212]. 

Значущою даністю для жінок та чоловіків у ранній дорослості є сама ж 

сучасність та її вимоги [55, с. 22-24; 165, с. 4]. Нестабільність, мінливість 

зовнішніх умов, а також суспільні ідеали, гендерні установки тощо мають 

важливе значення у житті молодої людини [97, с. 159-168]. Деякі поведінкові 

норми чоловіків і жінок через свої дисфункціональні та суперечливі аспекти 

можуть бути джерелом тривоги і напруги особистості в ранній дорослості [15, 

с. 196]. Труднощі соціалізації молодих чоловіків і жінок пов’язані з тим, що 

виникає дисбаланс між внутрішніми якостями і можливостями та вимогами 

ззовні. 

Так, якщо ідеалом сучасного чоловіка є мужність, сила, «маскулінні» 

якості, то емпіричні дослідження підтверджують, що побудова якісних 

взаємостосунків вимагає від чоловіка прояву традиційно «жіночих» 

характеристик [183]. 
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Дослідники відзначають, що тенденція інструментального стилю життя, 

яка раніше в основному була притаманна чоловікам, поширилася також на 

жіночий стиль життя. Тому потреба у досягненні, вираженні власного Я у 

зовнішньому світі є яскравим проявом реалізації сучасної жінки [97, с. 820].  

Важливим є і такий компонент даності життєвого шляху особистості як 

прийняття своїх особливостей власне як «чоловіка» чи «жінки». За умов 

гармонійного розвитку особистості це проявляється у прийнятті: 

- власного тіла з його анатомо-фізіологічними особливостями; 

- життєвих функцій та ролей, відповідних статі; 

- своєї місії Жінки чи Чоловіка як духовної сутності тощо. 

Проте, дані сучасних емпіричних досліджень свідчать, що сьогодні 

відбувається деяка маскулінізація жінок та фемінізація чоловіків [72; 97]. Так, 

для сучасного суспільства характерними є «підміна» життєвих функцій та 

ролей, нерозуміння суті чи перебір у зовнішніх ознаках (пропаговані мас-медіа 

ефекти «Барбі» у жінок та «Мачо» у чоловіків), неприйняття чи заперечення 

власне «жіночого» чи «чоловічого» в собі, порушення образу «Я-жінка»/«Я-

чоловік» тощо. На наш погляд, особистість за таких умов може не в повній мірі 

використовувати ресурси своєї статі, недостатньо продуктивно чи практично не 

реалізовувати свої автентичні життєві завдання. Разом з тим, загальний огляд 

цієї проблеми потребує додаткового вивчення та глибокого аналізу. 

Узагальнюючи, можемо констатувати, що труднощі соціалізації молоді, а 

також високі вимоги суспільства та нестабільність ситуації в Україні є 

загальними та найбільш впливовими чинниками, що визначають даність 

сучасної особистості у ранній дорослості. 

Даності життєвого шляху сучасних чоловіків і жінок у значній мірі 

впливають на їх можливості реалізації у зовнішньому світі, коригують вибір 

життєвої стратегії, визначають нові актуальні завдання, які необхідно 

вирішувати.  

Ще один вектор моделі, який потребує аналізу – це «ресурси життєвого 

шляху», а саме: власні сильні сторони, ресурси й можливості навколишнього 
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світу, що доступні індивіду на конкретний момент його життя (набуті знання та 

уміння, наявність дружньої підтримки тощо). Ресурси допомагають реалізувати 

задуми особистості, ефективно здійснювати різноманітні життєві функції та 

виконувати відповідні ролі [35, с. 210]. 

Загалом, період ранньої дорослості є достатньо багатим і ресурсним. 

Особливості вікового періоду характеризують особистість як молоду, активну, 

що перебуває у розквіті фізичних сил, володіє сформованим, хоч і невеликим 

багажем досвіду, знань про себе і про навколишній світ, що можуть сприяти у 

реалізації життєвих функцій та ролей. 

Дослідження показують, що чоловіки у ранній дорослості являють собою 

особливу соціально-демографічну групу, яка за своїми властивостями – і 

фізичними (мускули, сила, гормони), і поведінковими (стадність, високе 

суперництво), і психологічними (прагнення до ризику, відсутність турботи за 

власну безпеку, бажання виділитись, схильність до девіантної поведінки) – 

відрізняється як від жінок, так і від старших чоловіків [97, с. 819]. 

В той же час для жінок період ранньої дорослості найперше характерний 

розквітом сил та привабливістю, сприятливістю для дітонародження. Вагітність 

у жінки 20–25 років призводить до меншої витрати енергетичних резервів 

організму, молода жінка швидше відновлюється після пологів [114]. 

Таким чином, спільними для чоловіків і жінок є ресурси, необхідні для 

виконання нових соціальних ролей, а також специфічні ресурси, характерні для 

кожної зі статей і пов’язані з особистісною та сімейною сферами реалізації, 

взаємодією між чоловіком та жінкою. 

Цілісний вектор ресурсів життєвого шляху передбачає розвиток та 

використання ресурсів, які є адекватними життєвим завданням особистості. Це 

ті знання, вміння та досвід, які допомагають реалізувати задуми особистості, 

ефективно здійснювати життєві функції та виконувати відповідні ролі [54, 

с. 211]. 

Порушення цілісності вектору ресурсів у сучасних чоловіків і жінок 

періоду ранньої дорослості проявляється як: відсутність ресурсів, необхідних 
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для вирішення нових життєвих завдань чи неусвідомлення таких ресурсів, а 

отже неможливість використати їх у відповідних життєвих ситуаціях (як 

наслідок – відсутність впевненості у собі, слабка віра у власні сили, песимізм 

тощо), невідповідність наявних ресурсів життєвим завданням (якості, що 

необхідні особистості для досягнення успіху у професії, не відповідають тим 

якостям, що необхідні для побудови близьких взаємин); вибір ресурсів, що не 

співвідносяться з життєвою даністю, віковим періодом тощо. 

Перетин векторів завдань, даностей та ресурсів життєвого шляху – 

внутрішнє Я людини (Т1) – є продуктом попереднього досвіду і постійних 

особистостісних змін. Воно відображає актуальний рівень самопізнання та 

саморозуміння особистості на життєвому шляху. Внутрішнє Я відповідальне 

щомиті за свободу й автентичність, за вибір реальності, у якій буде реалізувати 

себе особистість [54, с. 209–210]. 

У періоді ранньої дорослості загострюється проблема справжності, 

автентичності особистості, яка вимагає впевненої позиції, сили внутрішнього Я, 

щоб могти протистояти нав’язаним ідеалам та здійснювати вибір на основі 

узгодження внутрішніх прагнень із вимогами оточуючої дійсності [55].  

Так, І. Малкіна-Пих відзначає, що така проблема у більшій мірі 

стосується чоловіків. На її думку, більшість чоловіків не мають можливості 

вибирати, рухатися в напрямку свого істинного Я чи змиритися з тим, що із них 

роблять, адже цьому сприяє стереотип, що чоловік не повинен сумніватися, а 

тільки впевнено діяти [97, с. 836].  

Сліпо йдучи за напередвизначеними орієнтирами суспільства, як описує 

дослідниця, чоловік ризикує розчаруватися в обраному життєвому шляху, так і 

не встановити по-справжньому близьких та довірливих стосунків. А тому 

згодом за високий статус та привілеї на роботі він розплачуться поверховими 

міжособистісними відносинами, поганим здоров′ям, передчасною смертю [97, 

с. 802]. 

Здатність слідувати своїй природі, чути себе і узгоджувати зовнішні 

моделі поведінки з цінностями та ідеалами власного Я стосується також і 
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життєвого шляху жінки, для якої вирішення завдань розвитку ділової кар’єри у 

періоді ранньої дорослості часто ускладнює освоєння ролі дружини та матері. 

Багато труднощів, які виникають у зв’язку з одночасним освоєння сімейних та 

професійних ролей, зумовлюють додаткові навантаження, порушують 

життєдіяльність сім′ї та негативно впливають на психічне здоров′я жінки. За 

словами О. Нікітіної, «ми, жінки, все більше прагнемо, щоб нас розуміли, а самі 

втрачаємо здатність розуміти навіть коханих. Порушили ми тут якісь 

накопичені віками зв’язки та закономірності» (цит. за: [138, с. 213]).  

Таким чином, тенденція гендерної рівності обох статей, що з одного боку 

є позитивним зрушенням кінця XX – початку XXI ст., викликає ряд труднощів 

на життєвому шляху жінки і виявляється небезпекою дисгармонійного розвитку 

суспільства в цілому.  

Проте, не лише від зовнішніх умов реалізації особистісних прагнень, але 

й від вибору самої особистості, на нашу думку, залежатиме її психологічне 

благополуччя, здатність продуктивно себе реалізувати, побудувати 

конструктивні взаємостосунки з близькими та світом навколо. Важливе 

значення у цьому процесі матиме прийняття чи неприйняття себе власне як 

чоловіка чи жінки, здатних прислухатися до себе, узгодити внутрішні 

прагнення та очікування зовнішньої дійсності. 

Здійснювана на основі інтеграції та інтерпретації у внутрішньому Я 

індивіда завдань, даностей та ресурсів життєвого шляху діяльність згодом 

переходить у активну життєву позицію та визначає вибір життєвого шляху 

особистості [54, с. 210]. Таким чином, чоловіки та жінки, обираючи між 

різними пріоритетами, реалізують відповідну модель поведінки, яка може 

набувати як гармонійного, так і дисгармонійного характеру [54, с. 210–212]. 

Здійснюючи вибір між пріоритетами і напрямками реалізації життєвого 

шляху чоловіки та жінки обирають відповідну модель поведінки, яку хотілося б 

реалізувати. Такий процес вибору стратегії подальшого життєвого шляху у 

ранній дорослості є окремою глибокою темою для вивчення, її аналіз є 
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перспективою наших подальших теоретичних пошуків та емпіричних 

досліджень. 

Отже, аналіз та узагальнення теоретичних джерел дають можливість 

констатувати, що побудова життєвого шляху сучасних чоловіків і жінок (хоч і 

має свою загальну специфіку) визначається багатьма різноманітними виявами: 

індивідуально-психологічними особливостями кожної зі статей, соціальними 

очікування, впливом гендерних стереотипів, правил і норм сучасного 

суспільства тощо. Все це визначає актуальні життєві завдання сучасних 

чоловіка та жінки, розвиток і реалізацію кожної зі статей, а також створює 

передумови для відповідного рівня психологічного благополуччя особистості. 

 

1.3. Теоретичні основи дослідження психологічного благополуччя 

особистості в ранній дорослості 

 

1.3.1. Сутність феномену психологічного благополуччя в 

системі суміжних наукових понять 

 

Перехід від дефіцитарного до ресурсного погляду на природу людини 

спонукає до вивчення позитивних аспектів її функціонування, які дають 

переживання щастя, задоволеності життям, свідчать про конструктивне 

подолання життєвих криз та продуктивний розвиток особистості. Тому все 

більш актуальним феноменом, що набуває актуальності у сучасній 

психологічній науці та практиці, є психологічне благополуччя особистості. 

Аналіз літературних джерел показав, що перші дослідження 

психологічного благополуччя виникли на основі ідей про позитивне 

функціонування особистості в рамках гуманістичних теорій. Це, зокрема, 

вчення Б. Ананьєва [7], Е. Еріксона [175], А. Леонтьєва [91], А. Маслоу [99], 

Г. Олпорта (цит. за: [168]), К. Роджерса [127], С. Рубінштейна [133], Е. Фрома 

[164], К.-Г. Юнга (цит. за: [168]) тощо. А теоретичну базу для вивчення 

феномену психологічного благополуччя як окремого поняття заклали роботи 
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Н. Бредберна [182]. Вчений досліджував зв'язок між почуттям психологічного 

благополуччя, щастя та соціальними чинниками і вважав за необхідне 

опиратися перш за все на суб’єктивні почуття задоволеності/незадоволеності 

людиною власним життям. Згодом у науковців прокинувся яскравий інтерес до 

феномену психологічного благополуччя, з′явилися різноманітні концепції та 

підходи до його вивчення. 

На сьогодні різнопланові дослідження психологічного благополуччя 

представлені у працях таких вітчизняних та зарубіжні науковців, як: 

Н. Бахарева [13], А. Большакова [18], Р. Вінховен [197], А. Вотермен [201], 

В. Духневич [65], Е. Кологривова [8284], А. Кронік [89], О. Осадько [111], 

Е. Позднякова [122], Р. Раян [190], К. Ріфф [193], П. Фесенко [161], 

Т. Шевеленкова [172] тощо. Вчені розробляють щораз нові трактування 

«психологічного благополуччя», у яких знаходимо ряд подібностей та 

своєрідних відмінностей від інших близьких понять. 

Необхідність обґрунтувати поняття «психологічне благополуччя» та 

продемонструвати його специфіку як окремого феномену зумовила потребу в 

огляді різноманітних категорій, що тісно переплітаються чи навіть 

ототожнюються між собою. Так, дослідники часто розглядають психологічне 

благополуччя у взаємозв’язку з такими поняттями, як: «якість життя», 

«самореалізація», «самоактуалізація», «емоційний комфорт», «психічна 

рівновага», «щастя» тощо. Охарактеризуємо вищевказані поняття та знайдемо 

власних підхід до дослідження саме психологічного благополуччя.  

Популярним у сучасній психологічній науці та практиці є поняття якості 

життя, в контексті якого досліджують психологічне благополуччя особистості 

[94, 181; 187–189; 192; 196; 198]. Всесвітня організація охорони 

здоров'я визначає якість життя як сприйняттялюдьми свого положення в житті 

залежно від культурних особливостей і системи цінностей та в зв'язку з їхніми 

цілями, очікуваннями, стандартами, турботами [178]. Також вона пропонує 

оцінювати якість життя за показниками фізичного, психологічного, емоційного, 

соціального функціонування особистості. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%87%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Аналіз праць, присвячених психологічному благополуччю та якості життя 

особистості, засвідчив, що це психологічне явище є критерієм якості життя, 

суб’єктивним переживанням екологічності розвитку особистості та вдоволення 

власним життям [26; 180; 181; 192]. 

Дослідження задоволеності життям як критерію якості життя представ-

лені у працях переважно сучасних вітчизняних та зарубіжних авторів [86; 161; 

181; 196; 202]. Задоволеність життям описана в літературі як суб’єктивна оцінка 

якості та умов життя, діяльності, стосунків з оточуючими та самим собою. В 

той час, як деякі вчені ототожнюють з поняттям щастя високий рівень задо-

воленості життям [181; 184], інші  називають високий рівень задоволеності 

психологічним або суб’єктивним благополуччям [26; 183; 186]. На наш погляд, 

така суб’єктивна оцінка особи повинна бути врахована при здійсненні 

висновків про рівень її психологічного благополуччя.  

Термін «психічна рівновага» використовується переважно у психології 

здоров′я, психіатрії як критерій психічного здоров′я та асоціюється з 

адекватністю, гармонійністю і критичністю самооцінки та відповідністю 

морально-етичним нормам, що наближає її до поняття зрілості особистості 

[181]. На нашу думку, психічна рівновага – це показник нормального розвитку 

особистості, що входить у контекст психологічного благополуччя, проте є 

нейтральним за своєю емоційною модальністю.  

Близьким до психічної рівноваги є емоційний комфорт – стан, який є 

противагою стресу і який передбачає емоційну рівновагу, спокій, безпеку та 

задоволеність своїм буттям [79]. Психологічне благополуччя – це показник 

позитивного розвитку особистості і є більш ресурсним поняттям відносно 

психічної рівноваги чи емоційного комфорту.  

Поширеними у гуманістичній психології [7; 99; 116; 127; 164] є поняття 

самореалізації та самоактуалізації особистості. Самореалізація – це здійснення 

існуючого потенціалу, втілення своїх наявних бажань, реалізація своїх знань, 

вмінь, здібностей, своїх сьогоднішніх уявлень про себе та свій життєвий шлях 

[119; 127]. Таким чином самореалізація передбачає самостійність та активність 
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особистості, відповідальність за процес власного життєтворення. Таке 

розуміння самореалізації передбачає активність особистості у досягненні цілей, 

але, на відміну від психологічного благополуччя, тут увага менше 

зосереджується на почутті рівноваги, емоційного комфорту та адаптаційних 

здатностей особистості. 

Близьким до поняття «самореалізації», проте зі своїм, важливим для 

більш повного розуміння психологічного благополуччя, відтінком є поняття 

«самоактуалізації». Згідно досліджень А. Маслоу, самоактуалізація – це 

безперервна реалізація потенційних можливостей, здібностей і талантів; 

здійснення своєї місії чи долі; більш повне пізнання і, відповідно, прийняття 

своєї власної первинної природи; безперервний потяг до єдності, інтеграції чи 

внутрішньої синергетики особистості [99]. Подальші дослідження проблеми 

самоактуалізації різними вченими приводять до визнання нерозривного зв’язку 

самоактуалізації і життєвої творчості, для створенні нових граней власної 

особистості [34; 100; 101; 129; 130; 144; 145].  

Сучасні дослідники вказують, що самоактуалізація є найбільш значущою 

характеристикою психологічного благополуччя особистості, його стрижень, 

навколо якого і вибудовується почуття благополуччя [34; 82; 161]. Для нас 

важливим є те, що в самоактуалізації закладено баланс адаптації та 

самореалізації, потенціал щасливого життя у досягненні суб’єктивно значущого 

життєвого успіху особистості.  

Разом з тим психологічне благополуччя стосується не лише окремої 

особистості, але й благополуччя близьких їй людей, влаштування оточуючої 

дійсності, що також матимуть значний вплив та вагоме значення. Здатність 

творчо адаптуватися до реальних життєвих умов, бути гнучкою у ситуації 

взаємодії з людьми та світом навколо, долати труднощі та конструктивно 

розв’язувати конфлікти сприятимуть підвищенню психологічного 

благополуччя особистості. 

Багатоохоплюючим за змістом та неоднозначним за розумінням є поняття 

«щастя». Окремі дослідники, які вивчають феномен щастя, ототожнюють його з 
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усвідомленням задоволеності власним життям, частотою та інтенсивністю 

емоційних переживань [182; 186]. Інші  зокрема, екзистенціалісти, вказують на 

його всеохоплюючий зміст, визначаючи його як глибинне всеохоплююче 

почуття, що не залежить від зовнішніх обставин [89; 162; 200]. 

В залежності від позиції відносного розуміння поняття «щастя», його 

можна ототожнювати із психологічним благополуччям чи спростовувати таке 

трактування. На нашу думку, щастя слід розглядати в глобальному сенсі як 

внутрішній стан особистості, доступний кожному, незалежний ні від 

об’єктивних умов життя, ні від адекватності особистості з погляду норм, 

суспільно визначених еталонів чи правил. Психічно чи фізично нездорова 

людина переживає щастя [184; 202]. 

Ближчим до психологічного благополуччя є погляд на щастя у більш 

вузькому розумінні, як на результат усвідомленням задоволеності власним 

життям, що супроводжується переживаннями позитивних емоцій [194; 196]. На 

думку Р. Вінховена, щастя залежить від наявності цілей, що автентичні 

життєвим цінностям особистості, успішності їх реалізації та вміння радіти 

досягнутому [197, с. 345349]. 

Згідно із дослідженнями П. Фесенка, психологічне благополуччя є 

інтегральним показником ступеня спрямованості людини на реалізацію 

основних компонентів позитивного функціонування, а також ступеня 

реалізованості цієї спрямованості, що суб'єктивно виражається у відчутті 

щастя, задоволеності собою і власним життям [161]. 

Ми погоджуємося з ідеєю про те, що феномен психологічного благопо-

луччя потрібно вивчати як глибоке та всеохопне поняття, у якому збережено 

баланс між процесами адаптації, гармонізації та реалізації особистості, 

об’єктивних досягнень та позитивних суб’єктивних переживань. Для 

підтвердження чи спростування такої позиції розглянемо ряд підходів до 

дослідження психологічного благополуччя та проведемо їх порівняльний 

аналіз. Це також дасть можливість сформулювати власну стратегію подальшої 

роботи у побудові емпіричного дослідження. 
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1.3.2. Вибір підходу до дослідження психологічного благополуччя 

особистості у період ранньої дорослості 

 

Огляд літературних джерел показав, що на сьогодні підходи до розуміння 

феномену психологічного благополуччя та його дослідження є дуже 

різноманітними і багатоплановими, тому ми узагальнили їх у чотири основні 

групи підходів та здійснили критичний аналіз. 

Так, у першій групі підходів щодо розуміння феномену «психологічного 

благополуччя» виділяють дві основні течії: гедоністичну та евдемоністичну 

[142]. До гедоністичних теорій відносять ті вчення, де благополуччя 

описується головним чином у термінах задоволеності – незадоволеності, 

будується на балансі позитивного і негативного афектів. Прикладами є теорії 

Н. Бредберна [182] та Е. Дінера [186], у яких вважається, що чим більше 

задоволення і чим менше негативних переживань у житті людини, тим вона 

буде більш благополучною та щасливою.  

Таким чином, гедоністичні теорії зосереджують увагу на внутрішніх 

переживаннях особистості та представляють суб'єктивний погляд на 

благополуччя. Проте ці теорії не відображають сутності особистісних 

переживань та не включають аналізу переживання загалом є конструктивними 

для особистості, чи вони ведуть до її розвитку, чи є лише короткочасними 

афектами.  

Іншою течією першої групи підходів є евдемоністичний підхід. Його 

основою є постулат про те, що особистісне зростання – це головний і найбільш 

необхідний аспект психологічного благополуччя особистості. Такий підхід 

представлений у працях А. Вотермена, А. Кроніка тощо [89; 200; 201].  

Дослідник А. Вотермен разом зі своїми колегами [199201] розробили 

власну концепцію якості життя та психологічного благополуччя особистості. 

Основним, на думку авторів, в контексті переживання психологічного 

благополуччя є виявлення та розвиток «істинного Я», тобто знаходження 

власного потенціалу та його повноцінна реалізація. Іншими важливими 
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компоненти психологічного благополуччя є: почуття сенсу і мети в житті, 

докладання значних зусиль у прагненні до досконалості, інтенсивне включення 

в активність (потік), та здійснення діяльності в якості особистісного 

самовираження [201, с. 44–45]. Цей вчений підкреслює, що для того, щоб 

можна було визначати напрямок процесу реалізації особистості, найперше 

необхідно визначити, якою є людина вже зараз. Таке обґрунтування робить 

процес самопізнання центральним у дослідженні психологічного благополуччя 

в рамках евдемоністичного підходу [201, с. 44]. 

Загалом, умовою психологічного благополуччя у евдемоністичному 

підході вважають доброчесне життя, виявлення та реалізацію справжнього Я, 

здатність відповідати на екзистенційні життєві виклики [142], самоактуалізацію 

та особистісне зростання [89]. Психологічне благополуччя розглядають як 

форму переживання повноти буття, що пов’язана з самореалізацією 

особистості, а складні життєві випробування і переживання виступають 

основою для життєвої творчості особистості, для більш глибокого осмислення 

життя, переоцінки цінностей та усвідомлення власних цілей.  

Ми вважаємо, що цінність евдемоністичних теорій, на відміну від 

гедоністичних, полягає в урахуванні ролі конструктивності особистісних 

переживань у відповідь на життєві виклики, виявленні та реалізації 

справжнього Я, самоактуалізації та особистісному зростанні, що є показниками 

психологічного благополуччя. Водночас тут не враховується факт, що 

суб’єктивне почуття щастя, задоволеності життям не завжди буде залежати від 

рівня самоактуалізації особистості. Адже самоактуалізація – це безперервний 

процес, а рівень психологічного благополуччя є зрізом суб’єктивного 

переживання життєвої ситуації особистості на конкретний момент часу. 

Основою другої групи підходів, що вивчає проблеми позитивного 

психологічного функціонування особистості, є праці К. Ріфф [193; 194]. 

Дослідниця виокремила шість складових феномену психологічного 

благополуччя: самоприйняття (прийняття себе), готовність підтримувати 

позитивні стосунки з оточуючими, автономність, екологічна майстерність 
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(управління оточуючим середовищем), наявність мети в житті, особистісне 

зростання (індивідуальне самовдосконалення) [193]. Виділені компоненти 

психологічного благополуччя цією вчено підтверджені іншим дослідником 

[67]. Вони співвідносяться з різними структурними елементами теорій, в яких 

йдеться про позитивне функціонування особистості. 

Така група підходів інтегрує різноманітні позиції вчених з питань 

позитивного функціонування особистості та є ключовою для дослідження 

психологічного благополуччя в рамках обраної нами концепції. Разом з тим ми 

припускаємо думку про те, що не завжди суб’єктивне почуття психологічного 

благополуччя буде відображатися в об’єктивних показниках позитивного 

функціонування особистості. Тому, здійснюючи дослідження в рамках цього 

підходу, необхідно звернути увагу на суб’єктивні переживання особистості. 

Третя група підходів щодо розуміння феномену психологічного 

благополуччя на основі психофізіологічного збереження функцій відображена у 

теоріях Е. Дисі, Р. Раяна, К. Фредеріка [185; 190]. В основі ідей вчених цієї 

групи  – положення про те, що генетичні фактори можуть пояснювати 

індивідуальні особливості в переживанні психологічного благополуччя.  

Дослідники припустили, що психологічне благополуччя пов’язане з 

базовими психологічними потребами, а саме: потребою в автономії (сприйняття 

своєї поведінки як конгруентної внутрішнім цінностям та бажанням), в 

компетентності (схильність до управління своїм оточенням та ефективної 

діяльності в ньому) та зв’язку із іншими людьми.  

Розвиваючи ідею зв’язку між фізичним здоров’ям і психологічним 

благополуччям Р. Райан та К. Фредерік [190] встановили, що індикатором 

психологічного благополуччя є суб’єктивна життєздатність особистості. Вчені 

дійшли висновку, що вона співвідноситься не лише з певними шкалами 

психологічного благополуччя, але і з фізичними симптомами організму. 

На очевидності зв’язку між фізичним здоров’ям і психологічним 

благополуччям наголошують і сучасні вчені [29; 202]. Вони вважають, що ті 
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функціональні обмеження, які викликає хвороба, зазвичай обмежують 

можливості людини у повноцінному задоволенні життям.  

На нашу думку, фізичне здоров′я є лише одним із чинників 

психологічного благополуччя, базовим рівнем в ієрархії потреб, міра впливу 

якого залежатиме не лише від наявності/відсутності хвороби, складності 

наявного захворювання, але й від самої особистості, її адаптаційних здатностей, 

творчих ресурсів, життєвої спрямованості тощо. Тому для нас є важливим 

урахування зв’язку між фізичним здоров’ям і психологічним благополуччям 

особистості разом зі здійсненням акценту на творчій ролі особистості у 

власному життєтворенні та почутті психологічного благополуччя. 

Четвертий підхід до розгляду психологічного благополуччя 

представлений у працях П. Фесенка та Т. Шевеленкової [161; 172]. Вчені 

обґрунтовують психологічне благополуччя як складне цілісне переживання, що 

виявляється у суб’єктивному відчутті щастя, задоволеності собою і власним 

життям, а також пов’язане із базовими людськими цінностями та потребами. 

Акцент у цьому підході здійснено на суб’єктивній оцінці людиною власних 

переживань, що схоже до розуміння суб’єктивного благополуччя Е. Дінером 

[186], а також різних аспектах позитивного функціонування особистості, 

представлених у роботах К. Ріфф [193].  

У працях Т. Шевеленкової, П. Фесенка психологічне благополуччя 

представлено як конструкт, який відображає актуальні та потенційні аспекти 

життя особистості [161; 172]. Структура актуального та ідеального 

психологічного благополуччя відрізняються між собою. Для актуального 

психологічного благополуччя найбільшого значення набувають такі 

компоненти, як: особистісний ріст, позитивні взаємини з навколишніми та мета 

в житті. Ідеальне психологічне благополуччя, на думку П. Фесенко, найбільш 

пов'язане з розвитком самоприйняття, здатністю встановлювати і підтримувати 

довірливі взаємини з іншими, наявністю у житті цілей та вмінням їх ефективно 

реалізовувати [161].  
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Отже, вище репрезентована група підходів змальовує психологічне 

благополуччя як цілісне переживання, виражене в суб’єктивному переживанні 

щастя, задоволеності собою і власним життя, що нерозривно пов’язано з 

базовими людськими цінностями і потребами. Сильними сторонами 

представників цієї групи, на наш погляд, є системність у вивченні 

психологічного благополуччя, урахування суб′єктивності, стійкості та 

цілісності особистісних переживань, узгодженості процесів збереження 

внутрішньої рівноваги, а також розвитку і реалізації особистості.  

Узагальнення підходів до дослідження психологічного благополуччя 

представляємо у вигляді табл. 1.1. 

Таблиця 1.1  

Підходи до дослідження психологічного благополуччя особистості 

 Підхід Автори Суть 

1. Психологічне 

благополуччя у 

координатах 

гедоністичних 

та 

евдемоністични

х теорій 

Гедоністичні 

теорії 

Н. Бредберн, 

Е. Дінер 

Характеризує психологічне 

благополуччя в рамках 

"задоволення–незадоволення" та 

будується на балансі позитивного і 

негативного аспектів.  

Евдемоністи

чні теорії 

А. Вотермен, 

А. Кронік 

Психологічне благополуччя є фор-

мою переживання повноти буття і 

пов’язане з самореалізацією особис-

тості. Особистісне зростання базу-

ється на самопізнанні і є головним та 

найбільш необхідним аспектом 

психологічного благополуччя. 

2.  Психологічне благополуччя на 

основі позитивного 

психологічного 

функціонування особистості 

К. Ріфф          

 

Психологічне благополуччя базуєть-

ся на позитивному психологічному 

функціонування особистості. Різні 

аспекти психологічного благополуч-

чя співвідносяться зі структурними 

елементами теорій, в яких йдеться 

про позитивне функціонування 

особистості. 

3.  Психологічне благополуччя з 

точки зору збереження 

психофізіологічних функцій 

Е. Дисі, 

Р. Раян, 

К. Фредерік 

Пояснення індивідуальних 

особливостей в переживанні 

психологічного благополуччя на 

основі генетичних факторів та 

психофізіологічних функцій. 

4.  Психологічне благополуччя як 

цілісне суб’єктивне 

переживання 

П. Фесенко, 

Т. Шевелен-

кова 

 

Психологічне благополуччя є ціліс-

ним переживанням, суб’єктивне 

почуттям щастя, задоволеності со-

бою і власним життя; воно нерозрив-

но пов’язано з базовими людськими 

цінностями і потребами. 
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Ми вважаємо, що кожна із окреслених груп підходів може бути 

адаптована для досліджень у відповідному соціо-культурному просторі, у 

роботі з різними віковими категоріями досліджуваних тощо. Тому у 

наступному підрозділі обгрунтуємо власну точку зору на вибір оптимального 

підходу до дослідження психологічного благополуччя у періоді ранньої 

дорослості, здійснити акцент на важливих теоретичних позиціях, що стануть 

передумовами для подальшого планування емпіричного дослідження. 

Вибір теоретичного та емпіричного підходів до дослідження 

психологічного благополуччя особистості у періоді ранньої дорослості 

найперше передбачає авторський аналіз основних груп таких підходів, їх 

систематизацію, упорядкування та відображення за загальною системою. 

Аналізуючи основні підходи до досліджень психологічного 

благополуччя, у нас виникла ідея про те, що кожен з підходів розглядає це 

психологічне явище в умовній системі координат, де полюсами вісі Х є 

діаметрально протилежні параметри: «збереження рівноваги» («спокій», 

«стабільність»), а також «розвиток» («рух», «реалізація»). Відповідно, 

полюсами вісі У є з одного боку «суб’єктивні переживання особистості», що 

відображають її задоволення/незадоволення власним життям, а з іншого – 

«об’єктивні досягнення», так званий життєвий успіх, матеріалізований у 

доступній формі для сприйняття іншими (рис. 1.2). 

Таким чином, перша чверть відображає активну життєву позицію 

особистості, за якої людина не просто змінює свій внутрішній світ, а перш за 

все шукає шляхи та напрямки «завоювання» і перетворення оточуючої 

дійсності. У першій чверті можна розмістити переважно ті підходи, які умовою 

психологічного благополуччя вважають постійний розвиток та реалізацію 

особистості у зовнішньому світі (А. Вотермен, А. Кронік). 
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У другій чверті, представленої інтеграцією об’єктивних досягнень та 

стану гармонії і спокою людини, визначальними для психологічного 

благополуччя вважаються збереження психофізіологічних функцій організму, 

фізичне, психічне, психосоматичне здоров′я. Сюди відносимо ті підходи, які 

базуються на позиції про те, що здоров′я людини є умовою її психологічного 

благополуччя (Е. Дисі, Р. Раян, К. Фредерік).  

Третя чверть представлена суб’єктивними переживаннями особистості у 

стані збереження внутрішньої рівноваги, гармонії, спокою. Це стосується перш 

за все психологічного та духовного здоров′я людини, гедоністичних установок 

до життя і так званої споглядальної життєвої позиції, коли насолода і спокій 

протиставляються активності та реалізації (Н. Бредберн, Е. Дінер).  

Четверта чверть представляє суб’єктивні переживання особистості у 

процесі її розвитку, передбачає роботу над внутрішнім світом людини, 

включаючи самопізнання та визначаючи шляхи і напрямки процесу 

самоактуалізації особистості. На відміну від третьої чверті, де прерогативою є 

 

Рис. 1.2. Система координат аналізу підходів до дослідження психологічного 

благополуччя особистості 
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споглядальна життєва позиція, четверта чверть відображає активний 

внутрішній стан особистості (Т. Шевеленкова, П. Фесенко). 

Важливо відзначити, що всі підходи до психологічного благополуччя 

певною мірою включатимуть характеристики кожної з означених чвертей. 

Попри неможливість здійснення точних математичних розрахунків, спробуємо 

умовно відобразити розміщення кожної з проаналізованих нами груп підходів 

на площині координат. 

Зокрема, на рис. 1.3 помітно, як у першому підході евдемоністичні та 

гедоністичні групи теорій протиставляються і водночас – доповнюють одна 

одну, утворюючи площини, розташовані переважно у I та III чвертях.  

 

 

Так, якщо у евдемоністичних теоріях психологічне благополуччя 

особистості набуває активно-творчого характеру, то у гедоністичних – 

переважно споглядального. 

 

Рис. 1.3. Перша група підходів: евдемоністичні та гедоністичні теорії 

дослідження психологічного благополуччя особистості 
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Друга група теорій до дослідження психологічного благополуччя на 

основі позитивного психологічного функціонування особистості представлена 

на рис. 1.4.  

Оскільки основний акцент цих теорій здійснено на позитивному 

функціонуванні особистості, що включає глибокий внутрішній аналіз, роботу 

над собою та активну реалізацію у навколишньому світі, друга група підходів 

набуває характеристик переважно I та IV чвертей системи координат, зміст 

яких передбачає постійний розвиток особистості, наявність об’єктивних 

досягнень та позитивних переживання щодо власного життєвого шляху. 

Психологічне благополуччя з точки зору збереження психофізіологічних 

функцій, представлено третьою групою підходів і відображено на рис. 1.5.  

 

 

 

 

Рис. 1.4. Друга група підходів: дослідження психологічного благополуччя на 

основі позитивного психологічного функціонування особистості 
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Рис. 1.5. Третя група підходів: психологічне благополуччя з точки зору 

збереження психофізіологічних функцій 

 

Оскільки третя група підходів заснована на ідеї про те, що індивідуальні 

особливості в переживанні психологічного благополуччя базуються на основі 

генетичних факторів та психофізіологічних функцій, основні теорії цього 

підходу будуть розміщені переважно у II чверті системи означених координат, 

яка відображає позицію збереження об’єктивних показників фізичного здоров′я 

особистості. 

На рис. 1.6 помітно, що четверта група підходів до вивчення 

психологічного благополуччя є своєрідним синтезом гедоністичних та 

евдемоністичних теорій, а також підходу про позитивне психологічне 

функціонування особистості. Теорії психологічного благополуччя, що 

відносяться до цього підходу, розміщуються одразу в I, III та IV чвертях 

координат (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Четверта група підходів: психологічне благополуччя як цілісне 

суб’єктивне переживання особистості 

 

Такі підходи відображають найбільш цілісне бачення сутності 

психологічного благополуччя особистості. А тому, користуючись визначеними 

орієнтирами цієї групи, обираємо комплексний підхід для нашого дослідження. 

Синтезуючи ідеї евдемоністичних та гедоністичних теорій, робимо акцент на 

таких важливих евдемоністичних позиціях: відповідальність особистості за 

пошук її істинного Я, прийняття активної позиції та продуктивної реалізації на 

життєвому шляху. Разом з тим вважаємо за необхідність піддати аналізу не 

лише об’єктивні показники позитивного функціонування особистості, але і її 

суб’єктивні переживання відносно різних часових перспектив власного 

життєвого шляху.  

Отже, така позиція є найбільш оптимальною для дослідження 

психологічного благополуччя особистості у періоді ранньої дорослості, коли 

завершується пошук та здійснюється утвердження людиною свого 

автентичного внутрішнього Я, приймається відповідальність за важливі життєві 

рішення і їх практичну реалізацію. 
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Подальший аналіз проблеми передбачає розуміння психологічного 

благополуччя як цілісного суб’єктивного переживання, базою для якого є 

рефлексивна позиція особистості, глибокий внутрішній аналіз власного 

життєвого шляху у різних часових перспективах. 

 

1.4. Психологічне благополуччя у вимірі життєвого шляху 

особистості періоду ранньої дорослості: концептуальна модель 

дослідження 

 

Психологічне благополуччя не виникає спонтанно у конкретний момент 

життєвого шляху, а є результатом усвідомлених та інтегрованих переживань 

теперішнього, минулого і майбутнього у цілісній картині буття особистості. 

Часові категорії минулого, теперішнього і майбутнього з поняттям суб’єктивної 

картини життєвого шляху як психічного образу, в якому відображені значимі 

події, їх причини, цілі та зв’язки пов’язує О.Кронік [89, с.46-47]. Досвід 

минулого, образ майбутнього, суб’єктивні уявлення про теперішнє, на думку  

А. Большакової, формують особливу картину часу життя, у якій всі 

переживання особистості є єдиним цілісним процесом і результатом [19, с. 74].  

Вчена Т. Титаренко відзначає: «немає оточуючої дійсності самої по собі, 

вона є лише з точки зору людини, її суб’єктивності, її творчих потенцій» [152, 

с. 9]. Лише «сама особистість з її життєвими планами і актуальними 

установками визначає ракурс, в якому сприймає зовнішній світ» [153, с. 139]. 

Ми постійно змінюємо своє трактування світу, а отже маємо шанс впливати на 

процес переживання та інтерпретації теперішніх, минулих і майбутніх подій 

[152, с. 26].  

Тому ключовою ідеєю нашої роботи є аналіз впливу суб’єктивного 

сприйняття теперішнього, минулого і майбутнього на переживання 

психологічного благополуччя особистості. 

Сучасні дослідження психології часу (описані такими науковцями як 

В. Абрамов [1], К. Артемова [10], Н. Бредберн [182], Е. Головаха [41], Е. Дінер 
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[186], Е. Дисі [185], К. Левін [90], Ю. Лотоцька [94], В. Москвин [102], Р. Райан 

[190], К. Ріфф [193], М. Селігман [137], П. Фєсенко [161] та ін.) доводять, що 

особливу цінність для людини має сьогодення, в якому відбувається 

самореалізація та її переживання, оцінка, планування різноманітних життєвих 

перспектив, здійснюється вибір щодо подальшого життєтворення.  

Вчений К.Левін наголошує: «...важливо усвідомити, що психологічне 

минуле і психологічне майбутнє є одночасно частинами психологічного поля, 

яке існує зараз» [90, с.139]. Саме у теперішньому часі людина намагається 

об′єднати та інтерпретувати власний життєвий шлях. Через теперішнє 

здійснюється перехід минулого у майбутнє, яке, замінюючись по спіралі, з 

часом також стає минулим, збагачуючи досвід особистості та ініціюючи 

подальших спіралевидний рух [36].  

В той же час із теперішнього виникають інтенції, спрямовані як у 

майбутнє, так і у минуле людини. У пошуках нових засобів для реалізації 

запланованих майбутніх подій особистість щоразу по-новому інтерпретує своє 

буття в минулому, відкриває у ньому ресурс для реалізації задуманого і 

побудови нових життєвих перспектив. Тому прийняття минулого – це перш за 

все примирення з ним як з даністю, використання його здобутків, усвідомлення 

сенсу та цінності.  

Прийняття життєвої даності, відповідно прощення себе, свого минулого, 

усвідомлення смислу отриманого життєвого досвіду виражаються у таких 

домінуючих переживаннях як вдячність, гідність та любов, які ведуть до 

позитивних переживань і задоволеності особистості власним життям [36, с. 12-

13].  

Зановник позитивної психології М. Селігман стверджує, що вдячність 

підживлює позитивні спогади, а прощення образ послаблює руйнівний вплив 

негативних емоцій, іноді навіть перетворюючи їх у позитивні [137, с. 16]. 

Таким чином, прийняття минулого та вдячність за нього дозволяє прийняти 

життєву даність особистості, підвищити рівень позитивного сприйняття життя 

в сьогоденні, а також посилити надію на майбутнє. 
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Спрямованість на майбутнє як важливу характеристику раннього 

дорослого віку описують ряд авторів [71; 83; 89; 152]. Позитивний емоційний 

інтерес до майбутнього викликає розуміння потенційності життєвого шляху, 

надання подіям сенсу та логіки, цілепокладання та формування реальних 

життєвих перспектив [84]. І, як вважає дослідник К. Мудзибаєв, такий 

позитивний інтерес підкріплює надію, що виникає у результаті очікування 

якогось важливого й важкодоступного блага і є готовністю до послідовного 

поведінкового акту заради його досягнення [103].  

Позитивні переживання відносно майбутнього, почуття надії як 

узагальненого очікування сприятливого результату подій вносять свій 

важливий вклад у почуття психологічного благополуччя особистості [67; 82]. 

Таким чином, завдяки позитивним очікуванням, надії, у людини посилюються 

прагнення та актуалізується здатність до самоефективності, здійснення 

продуктивних дій. 

Процес інтеграції часових перспектив відбувається завдяки внутрішньому 

Я особистості і допомагає людині прийняти життя у всій його повноті, разом із 

неминучістю минулого, невизначеністю і не контрольованістю майбутнього, 

що сприяє виникненню довіри до себе та оточуючих як глобального 

інтегрованого переживання психологічного благополучного особистості 

ранньої дорослості у теперішньому часі [71; 153].  

Прийняття ж актуального, теперішнього включає в себе використання 

різноманітних ресурсів життєвого шляху, з метою продуктивної реалізації, 

творчого розвитку особистості, здатної здійснювати автентичний життєвий 

вибір в умовах актуальної життєвої ситуації. 

Важливого значення набуває не лише інтеграція, а й позитивна 

інтерпретація подій часової перспективи. Позитивна реінтерпретація полягає в 

розкритті прихованого змісту та ціннісного потенціалу подій, у які залучена 

людина. Інакше кажучи, це вміння позитивного тлумачення дозволяє 

звільнитися від життєвих автоматизмів та шаблонності міркування, що сприяє 

виробленню індивідуальної філософії буття та онтичних сенсів [119].  
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Згідно міркувань Н. Пезешкіана, це не ігнорування труднощів та проблем, 

а їх усвідомлення, глибоке переосмислення, знаходження у них ресурсів для 

подальшого розвитку і вдосконалення особистості [117; 118].  

Таким чином, позитивна інтерпретація минулого веде до почуття 

вдячності за здобутий у ньому життєвий досвід. Позитивна інтерпретація 

сьогодення означає актуальний стан задоволення власним життям, довіру себе і 

до того, що відбувається в даний момент у житті людини. Позитивна 

інтерпретація майбутнього передбачає наявність надії та позитивного інтересу 

до подій в майбутньому людини. 

Інтеграція та позитивна інтерпретація подій часової перспективи в цілісну 

картину життєвого шляху здійснюється через конструктивне подолання 

різноманітних життєвих криз, прийняття відповідальності за своє життя, 

управління власним життєвим шляхом. А потреба активного творення і 

перетворення самого себе є визначальною в переживанні психологічного 

благополуччя особистості у теперішньому часі.  

На основі вищезазначеної дослідницької позиції, нам вдалося 

сформулювати визначення поняття психологічного благополуччя як 

переживання особистістю задоволеності своїм життям, що виникає внаслідок 

прийняття набутого життєвого досвіду, побудови адекватних життєвих цілей і 

перспектив, а також інтеграції та позитивної інтерпретації подій минулого, 

теперішнього і майбутнього та надання їм своєрідного сенсу в цілісній картині 

життєвого шляху. 

Виходячи із розуміння перспективи життєвого шляху особистості ранньої 

дорослості ми представляємо модель психологічного благополуччя (рис. 1.7). 



52 

 

 

Примітка. Т1, Т2 – внутрішнє Я людини на різних життєвих етапах. 

 

Рис. 1.7. Концептуальна модель переживання психологічного 

благополуччя особистістю в ранній дорослості 

 

Як видно з рисунку 1.7, центральним компонентом системи в 

переживанні психологічного благополуччя є внутрішнє Я особистості, яке 

інтегрує в собі задачі, даності та ресурси життєвого шляху, сприяє 

взаємопроникненню складових часової перспективи та продуктивній 

особистісній реалізації.  

Саме в теперішньому вимірі особистість переживає психологічне 

благополуччя як результат основних проявів, спрямованих на: 

- прийняття життєвого досвіду, примирення з власною даністю; 

- покладання адекватних цілей і формування нових життєвих 

перспектив; 

- надання цінності життєвим подіям, забезпечення їх єдності та 

інтеграції [36, с. 13]. 
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Таким чином, переосмислення та інтеграція минулого, теперішнього і 

майбутнього веде до нового розуміння особистістю себе та свого життя, що 

стимулює до продуктивної реалізації на життєвому шляху.  

Одним із найбільш динамічних періодів у житті молодої людини, коли 

відбувається таке переосмислення життєвої перспективи, виникає нове 

розуміння розвитку та самореалізації, є період ранньої дорослості. У цей час 

з′являються можливість та потреба самостійно обирати та свідомо 

конструювати власний життєвий шлях. Саме у ранньому дорослому віці 

особистість самостійно визначає, яким буде її життя в майбутньому, які ролі їй 

вдасться засвоїти, які завдання вирішити, чого досягнути. Зміна поглядів на 

актуальне, теперішнє спонукає особистість переглянути та оцінити минуле, а 

також відкоригувати чи сконструювати нові плани на майбутнє. Такий процес 

ревізії і переосмислення різноманітних напрямків та сторін життя є необхідною 

умовою вибору стратегії подальшої побудови життєвого шляху, а отже 

переживання психологічного благополуччя. 

Зазначені компоненти моделі, що стосуються заявленого в темі вікового 

періоду, необхідно враховувати у побудові та реалізації стратегії подальшого 

емпіричного дослідження.  
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Висновки до розділу 1 

 

1. Рання дорослість є особливим етапом в житті людини, коли 

здійснюється вибір головних життєвих цілей, стратегій подальшої реалізації 

життєвого шляху. У цьому віці (20–25 років) особистість починає 

самореалізацію власної життєвої перспективи в теперішньому, 

переосмислюючи минуле і моделюючи своє майбутнє. Основними завданнями 

особистості в ранній дорослості є узгодження мрій з реальністю; уточнення 

життєвих цілей та вдосконалення системи цінностей; усвідомлення і прийняття 

відповідальності за власне життя; набуття почуття незалежності, автономії, а 

також близькості, інтимності; самовизначення та самореалізація у особистісній, 

професійній та родинній сферах життя. 

Створена нами модель самореалізації особистості та конструктивного 

подолання нормативних життєвих криз в ранній дорослості доводить, що 

продуктивна реалізація особистості потребує адекватного прийняття даності, 

усвідомлення завдань та актуалізації ресурсів життєвого шляху. Силою 

внутрішнього Я особистості ранньої дорослості обумовлюється здатність 

протистояти нав’язаним ідеалам навколишньої дійсності та здійснювати 

життєвий вибір відповідно до власних цінностей, автентичних переконань.  

2. Існують відмінності у самореалізації життєвого шляху чоловіків і жінок 

досліджуваного періоду. Це зумовлено тим, що зовнішній світ зобов’язує 

чоловіків бути самоефективними у професійній діяльності, вміти заробляти 

гроші для потреб сім′ї, жінок – бути готовими реально стати матір’ю, 

дружиною і ефективно працювати.  

Обираючи між пріоритетами і напрямами реалізації, чоловіки та жінки в 

ранній дорослості формують відповідну стратегію поведінки, яка може 

набувати як гармонійного, так і дисгармонійного характеру. Гармонійний 

характер поведінки сприяє конструктивному подоланню різноманітних 

життєвих криз та особистісному зростанню особистості, що, в свою чергу 

впливає на переживання її психологічного благополуччя. 
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3. Дослідження психологічного благополуччя особистості сконцентровані 

у кількох підходах, кожен з яких має свої характерні ознаки цього явища, а 

саме: 1) суб’єктивне задоволення/незадоволення власним життям; 2) 

актуалізація потенціалу та особистісне зростання; 3) самореалізаця та 

повноцінне функціонування; 4) психосоматичне здоров’я та суб’єктивна 

життєздатність; 5) різні аспекти позитивного функціонування та осмисленість 

життєвої перспективи. Проаналізовані підходи узагальнено в систему, що 

відображає їх характеристики з позицій: збереження рівноваги – розвитку, 

об’єктивних досягнення особистості та її суб’єктивних переживань. 

4. Для дослідження психологічного благополуччя особистості ранньої 

дорослості обрано комплексний підхід. Поряд із урахуванням особистісних 

чинників, акцент здійснено на інтегруючій творчій ролі Я особистості на її 

життєвому шляху, що дозволяє пережити психологічне благополуччя. Поняття 

психологічного благополуччя нами визначено як переживання особистістю 

задоволеності своїм життям, що виникає внаслідок прийняття набутого 

життєвого досвіду, побудови адекватних життєвих цілей і перспектив, а також 

інтеграції та позитивної інтерпретації подій минулого, теперішнього і 

майбутнього та надання їм своєрідного сенсу в цілісній картині життєвого 

шляху.  

Обґрунтований на основі теоретичного аналізу концептуальна модель 

психологічного благополуччя особистості періоду ранньої дорослості є 

основою для подальшої побудови та реалізації стратегії емпіричного 

дослідження.  
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РОЗДІЛ II 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ 

 

2.1. Стратегія емпіричного дослідження: обґрунтування методик, 

етапи реалізації 

 

Аналіз та узагальнення літературних джерел із проблематики 

психологічного благополуччя особистості у період ранньої дорослості дали нам 

підставу розробити відповідну модель дослідження як інтеграцію часових 

перспектив життєвого шляху особистості. Спираючись на положення вчених 

(Е. Еріксон, А. Кронік, К. Ріфф, Т. Титаренко, П. Фесенко, Т. Шевеленкова), ми 

визначили ключові параметри емпіричного дослідженя: 

1) суб’єктивне ставлення особистості до різних часових перспектив 

життєвого шляху, відповідальності особистості за життя в цілому; 

2) міра прийняття подій теперішнього і минулого, наявність/відсутність 

життєвих перспектив; рівень реалізації у минулому, теперішньому та 

очікуваному майбутньому; 

3) задоволення/незадоволення основними життєвими сферами у 

минулому і теперішньому, наявність суб’єктивних очікувань; домінуючі 

пріоритети та чинники психологічного благополуччя особистості; 

4) кризові моменти життєвого шляху особистості, способи їх подолання; 

продуктивність реалізації життєвого шляху особистості; 

5) цілісність сприйняття особистістю її життєвого шляху: відчуття зв’язку 

між минулим, теперішнім і майбутнім, єдність життєвих перспектив. 

Стратегія емпіричного дослідження включає з’ясування:  

- особливостей реалізації особистості в ранній дорослості;  

- різноманітних аспектів її позитивного функціонування; 

- закономірностей осмислення та суб’єктивної оцінки особистістю різних 

часових перспектив її життєвого шляху.  
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Сформульована стратегія дослідження є узагальненою, 

багатокомпонентною та складною структурою. Вона потребує додаткового 

емпіричного дослідження самої особистості періоду ранньої дорослості, 

виявлення специфічних закономірностей та процесів, які відбуваються в її 

житті в цей період.  

Вище сформульовані теоретико-методологічні засади, а також вироблена 

стратегія є основою для планування та побудови нашого емпіричного 

дослідження.  

Реалізація емпіричного дослідження відбувалася у декілька етапів. 

Перший етап. Основне його завдання  – підбір оптимального до мети та 

завдань дослідження діагностичного інструментарію. 

Другий етап. Побудова вибірки дослідження із забезпеченням 

добровільності участі досліджуваних та анонімності. 

Третій етап. Діагностика психологічного благополуччя особистості у 

період ранньої дорослості за допомогою сформованого нами комплексу 

психодіагностичних методів. 

Четвертий етап. Первинна обробка результатів діагностики та пост-

емпіричне інтерв’ю.  

П′ятий етап. Статистична обробка результатів дослідження. 

Шостий етап. Інтерпретація результатів дослідження та формулювання 

висновків. 

Сьомий етап. Побудова алгоритму аналізу психологічного благополуччя 

особистості через індивідуальний профіль.  

Під час формування комплексу методів діагностики (перший етап) було 

побудовано систему запитань для проведення бесід та інтерв’ю з 

респондентами, застосовано авторські анкету «Моє минуле, теперішнє і 

майбутнє» та опитувальник «Життєві завдання». 

Так, анкета «Моє минуле, теперішнє і майбутнє» (додаток А), є 

модифікацією методик А. Кроніка «Каузометрія» [89] та «Психологічної 

автобіографії» О. Коржової [86], у відповідності до авторської стратегії 
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дослідження. Питання анкети відображають основні параметри авторського 

визначення поняття «психологічного благополуччя», побудованого на основі 

глибокого теоретичного аналізу та узагальнення підходів до досліджуваної 

проблематики (див. п. 1.3). Анкета є розгорнутою і складною; вона вміщує 

загальні відомості про досліджуваного та три блоки запитань, що стосуються 

минулого, теперішнього і майбутнього.  

Основна мета анкети – аналіз суб’єктивних переживань досліджуваних 

відносно різних часових перспектив власного життєвого шляху та виявлення 

значущих чинників психологічного благополуччя особистості. 

Теоретичні дослідження дали змогу виокремити критерії психологічного 

благополуччя, які ми представили у авторській анкеті, а саме: 

- суб’єктивне ставлення людини до її минулого, теперішнього та 

майбутнього;  

- оцінка продуктивності життєвого шляху у різних часових 

перспективах;  

- прийняття відповідальності особистістю за своє життя;  

- задоволення/незадоволення основними життєвими сферами та життям 

в цілому;  

- переживання зв’язку між минулим, теперішнім і майбутнім (єдність 

перспектив життєвого шляху) тощо. 

Разом з тим анкета дає змогу виявити кризові етапи розвитку особистості, 

оцінити не лише актуальний рівень психологічного благополуччя, але й 

перспективи розвитку та психологічного благополуччя. 

Результати респондентів, отримані за допомогою анкети «Моє минуле, 

теперішнє і майбутнє» необхідно аналізувати за допомогою кількісного та 

якісного аналізу. 

Якісний аналіз здійснюємо на основі контент-аналізу переживань 

досліджуваних відносно їхнього минулого, теперішнього та майбутнього. У 

якісному аналізі беремо до уваги також пріоритетні сфери реалізації 

особистості та вказані досліджуваними головні чинники впливу на життя в 
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минулому, теперішньому і майбутньому. Таким чином, на основі суб’єктивних 

описів досліджуваних, методом контент-аналізу виділяємо домінуючі 

переживання та значущі чинники психологічного благополуччя сучасних 

чоловіків і жінок у періоді ранньої дорослості. 

Узагальнення вищезазначених критеріїв, дає можливість стверджувати, 

що основними критеріями, які підлягають якісному аналізу є: 

1) домінуючі переживання особистості відносно минулого, теперішнього 

і майбутнього; 

2) значущі детермінанти переживання психологічного благополуччя у 

минулому, теперішньому і очікуваному майбутньому. 

Тексти досліджуваних аналізувалися за побудованою таблицею 

(додаток Б). Результати якісного аналізу слугують доповненням результатів 

стандартизованих методик.  

Кількісний аналіз результатів анкетування представлений у додатку В. 

Під час проведення діагностики важливим є врахування результатів 

бесіди та спостереження за поведінкою досліджуваних.  

Результати анкетних даних можуть бути використані як для виявлення 

загальних тенденцій у вибірці досліджуваних, так і для побудови 

індивідуального профілю психологічного благополуччя кожного з респон-

дентів.  

Опитувальник «Життєві завдання» (додаток Ґ) є видозміненим варіантом 

методики «Життєі завдання» Т. Титаренко [157, с. 493-499] і спрямований на 

розкриття значущих завдань, даностей та ресурсів життєвого шляху 

особистості, виявлення труднощів та основних напрямків реалізації сучасних 

чоловіків і жінок у періоді ранньої дорослості. 

Досліджуваним надається інструкція (як в усній, так і в письмовій формі): 

«Дайте відповіді на наступні запитання, представлені у опитувальнику». 

Відповідно до авторської стратегії дослідження, аналіз результатів 

опитувальника здійснюється за такими основними параметрами: 
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- суб’єктивно важливі події в житті досліджуваних; усвідомлення чи 

неусвідомлення життєвих задач, виявлення пріоритетних (актуальних 

та перспективних) завдань сучасних чоловіків і жінок періоду ранньої 

дорослості. 

- прийняття чи неприйняття даності життєвого шляху, її компонентів та 

специфіки у періоді ранньої дорослості; 

- наявність та зміст ресурсів життєвого шляху сучасних чоловіків і 

жінок у періоді ранньої дорослості, їх локація (внутрішні/зовнішні). 

Також опитувальник розкриває важливі сфери реалізації сучасних 

чоловіків і жінок у періоді ранньої дорослості, можливі труднощі та напрямки 

психологічної допомоги.  

Опитувальник «Життєві завдання» має важливе терапевтичне значення, 

спрямоване на глибоке усвідомлення та актуалізацію незадіяних ресурсів 

життєвого шляху особистості. У комплексі з іншими методиками дослідження, 

запитаннями бесіди та інтерв’ю опитувальник є інструментом самопізнання та 

самовдосконалення особистості. 

Важливою стандартизованою методикою психодіагностики є методика 

К. Ріфф «Шкали психологічного благополуччя» у адаптації Т. Шевеленкової, 

П. Фесенка [172; 193]. Ця методика є надійним і практичним методом, що дає 

можливість визначити рівень ключових параметрів та загального рівня 

психологічного благополуччя досліджуваних (додаток Д). 

Аналіз результатів здійснювався відповідно до норм оцінки, 

представлених у додатку Е. 

На нашу думку, критерії психологічного благополуччя, що входять до 

складу опитувальника «Шкали психологічного благополуччя» К. Ріфф 

співвідносяться з розробленими нами критеріями психологічного благополуччя, 

представленими нашій у анкеті «Моє минуле, теперішнє і майбутнє». 

Використання методики дасть змогу доповнити психологічну карту феномену 

психологічного благополуччя і підтвердить/заперечить основні складові 
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психологічного благополуччя згідно моделі психологічного благополуччя, 

представленої на рисунку 1.7. 

З метою виявлення рівня осмисленості респондентами їх життєвого 

шляху, в якості стандартизованого методу нами обрано тест сенсожиттєвих 

орієнтацій (СЖО) Д. Леонтьєва [92]. Він дозволяє визначити загальний 

показник осмислення життя, а також три конкретних сенсожиттєві орієнтації 

особистості і два аспекти локусу контролю.  

Сенсожиттєві орієнтації особистості, які дає змогу проаналізувати тест, є 

важливими показниками психологічного благополуччя згідно нашого підходу 

та відповідають основним параметрам авторського визначення психологічного 

благополуччя особистості. Так, цілі в житті, насиченість життя і задоволеність 

самореалізацією співвідносяться з метою (майбутнім), процесом (справжнім) і 

результатом (минулим) життя, що є актуальними для нашого дослідження. 

Результати тесту СЖО Д. Леонтьєва можуть бути співставлені з 

критеріями психологічного благополуччя згідно авторської анкети «Моє 

минуле, теперішнє і майбутнє» та методики К. Ріфф «Шкали психологічного 

благополуччя» (адаптація Т. Шевеленкової, П. Фесенка). 

Таким чином, сукупність підібраних нами методик дозволяє досягнути 

мети дослідження, проаналізувати значущі для нашого дослідження фактори: 

специфічні завдання, даності та ресурси життєвого шляху сучасних чоловіків і 

жінок у періоді ранньої дорослості; конфліктні чи кризові етапи розвитку 

(показники авторського опитувальника «Життєві завдання», методики К. Ріфф 

«Шкали психологічного благополуччя», тесту СЖО Д. Леонтьєва, окремі 

запитання анкети); рівень психологічного благополуччя особистості у періоді 

ранньої дорослості (методика К. Ріфф «Шкали психологічного благополуччя»), 

загальні та специфічні чинники психологічного благополуччя кожної зі статей 

(авторська анкета «Моє минуле, теперішнє і майбутнє», тест СЖО 

Д. Леонтьєва). Отже, комплекс методик взаємодоповнює дозволяють системно 

оцінити переживання психологічного благополуччя осіб періоду ранньої 

дорослості. 
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Наступний етап - формування вибірки – передбачав забезпечення 

добровільності та анонімності участі досліджуваних. 

Вибірка дослідження формувалась на добровільній основі. Кількість 

досліджуваних становить 318 осіб, з яких 168 жінок та 150 чоловіків віком 

від 20 до 25 років. Так, серед досліджуваних 62 % чоловіків та 56 % жінок – 

мешканці міст, 38 % чоловіків та 44 % жінок – сільські мешканці. 

Неодруженими є 82 % чоловіків та 70 % жінок вибірки, одруженими – 18 % 

чоловіків та 30 % жінок. Освіта середньо-спеціальна та незакінчена вища 

у 54 % чоловіків та 59 % жінок, вища – 46 % чоловіків та 41 % жінок. У вибірці 

представлено більш ніж 10 різноманітних професій (зокрема, фізики, 

математики, медики, соціальні педагоги, військові, дизайнери, артисти, 

перукарі тощо, а також жінки, що перебувають у декретній відпустці та 

безробітні) зі збереженням балансу природничих та гуманітарних 

спеціальностей. На даний час усі респонденти проживають у західних регіонах 

України (Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська області). 

Діагностика згідно представленого комплексу психодіагностичних 

методів, що відображає 3-й етап емпіричного дослідження розпочиналася із 

бесіди та попереднього інтерв’ю з респондентами (як додатковий метод 

використовувалось спостереження) [11, с. 64-69]. Це дало можливість надати 

досліджуваним інформацію про зміст та процес дослідження, повідомити про 

анонімність та добровільність участі у дослідженні, а також отримати важливу 

для нас інформацію про самого співбесідника, його ставлення до дослідження, 

рівень відповідальності та готовності брати участь у дослідженні. 

Опитування проходило у вигляді інтерв’ю, спрямованого на отримання 

інформації про життя людини у минулому і теперішньому, плани та очікування 

відносно майбутнього. Основною метою інтерв’ю стало визначення 

пріоритетних сфер та напрямків реалізації сучасних чоловіків і жінок періоду 

ранньої дорослості у різних часових перспективах. Базовий перелік запитань, 

що входили до інтерв’ю, представлено у додатку Ж. 
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Бесіда та напівструктуроване інтерв’ю проводилися у вільній, 

невимушеній манері, що допомогло досліджуваним більше розкрити себе, 

надати додаткову інформацію.  

У ході бесіди використовувались такі прийоми, як: рефлексивне 

слухання, уточнення змісту та точності почутого, відображення почуттів 

співбесідника (що сприяло відкритості, налагодженні довіри), резюмування 

сказаного, виділення основного. У окремих випадках відбувалась письмова 

фіксація важливих для дослідження даних. 

Важливо відзначити, що при неможливості проведення з респондентами 

окремої бесіди та індивідуального інтерв’ю, запитання інтерв’ю подавалися як 

вступні по кожному з трьох блоків запитань авторської анкети. 

Окрім проведення бесіди на перед-емпіричному етапі та власне по ходу 

дослідження, бесіда стала одним із основних методів роботи з респондентами 

на пост-емпіричному етапі. Тут, завдяки бесіді, вдалося отримати додаткову 

інформацію від досліджуваних щодо: 

- бачення ними завдань та змісту дослідження; 

- задоволення процесом дослідження; 

- доповнення чи обговорення результатів дослідження. 

Також бесіда використовувалась нами як один із основних методів роботи 

з респондентами, що погодились на індивідуальну роботу та психологічну 

допомогу (практику консультування і психологічного супроводу). 

Третій та наступні етапи роботи потребують більш детального викладу, а 

тому будуть представлені у наступних підрозділах нашої роботи. 
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2.2. Особистість у ранньому дорослому віці: емпіричне дослідження 

пріоритетів та напрямів реалізації 

 

Аналіз задач, даностей та ресурсів життєвого шляху сучасних чоловіків 

і жінок раннього дорослого віку. 

У періоді ранньої дорослості перед молодою особистістю постає 

проблема не лише ким бути чи якою бути, але і як себе реалізувати, як втілити 

свою індивідуальність у загальний життєвий процес. У ході здійснення такого 

вибору проявляються індивідуально-психологічні особливості особистості, 

актуалізуються її автентичні життєві цінності та пріоритети.  

На основі попереднього аналізу літературних джерел [76; 107; 114; 118] 

та теоретичних узагальнень про особливості здійснення життєвого вибору та 

реалізації особистості у ранній дорослості ми висунули ряд запитань 

емпіричного характеру: 

- які завдання постають перед особами у періоді ранньої дорослості та в 

чому специфіка їх вирішення?; 

- з якою життєвою даністю приходиться зіткнутися особам у ранньому 

дорослому віці?;  

- якими є сильні сторони та ресурси  життєвого шляху сучасних 

чоловіків і жінок? 

Результати нашого емпіричного дослідження, згідно з опитувальником 

«Життєві завдання», підтверджують наявність у сучасних чоловіків і жінок 

низки специфічних завдань в особистісній, сімейній та професійній сферах. 

Так, близько 90 % жінок та 70 % чоловіків чітко усвідомлюють власні завдання 

життєвого періоду та перебувають у процесі їх реалізації. Методом контент-

аналізу вдалося виявити, що серед актуальних життєвих завдань чоловіки на 

перше місце ставлять особистісний розвиток і самовдосконалення (43 %), на 

друге – професійне становлення (31 %) і на третє – реалізацію у сімейній сфері 

(21 %). Водночас, розглядаючи перспективу найближчих п’яти років, чоловіки 

вказують на визначальну роль створення сім'ї (55 %), а професійна реалізація та 
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особистісний розвиток набувають другорядного значення (відповідно, 20 % і 

25 %). Варто відзначити, що особистісний розвиток чоловіки часто пов'язують з 

виробленням професійно важливих якостей характеру та пізнанням нового у 

світі. Тому ми можемо припустити, що особистісний розвиток чоловіків у 

ранній дорослості є передумовою становлення чоловіка як професіонала у своїй 

сфері, що дасть змогу отримувати належну оплату праці та забезпечувати 

матеріально сім'ю у подальшому. 

Хоча дослідники вказують на першочергову спрямованість жінки на 

близькі взаємини в шлюбі та народження дітей у ранній дорослості [1; 45; 106]. 

Так, емпіричним шляхом встановлено, що більшість сучасних молодих жінок 

(49 %) орієнтовані найперше на здобуття освіти та професійне становлення. Це, 

з одного боку, може бути свідченням вимог сучасності, а з іншого – 

особливістю вибірки (більшість респондентів здобувають вищу освіту), тому 

такі результати потребують подальшої перевірки.  

На другому місці серед актуальних завдань розвитку жінок-респонденток 

– особистісний розвиток (31 %), а на третьому – створення сім'ї та материнство 

(20 %). На наш погляд, така ситуація зумовлена тим, що, бажаючи реалізувати 

себе як у сімейній, так і у професійній сфері, сучасні жінки намагаються 

якнайшвидше здобути певні навики у професії, щоб пізніше мати можливість 

поєднувати сімейні та професійні ролі одночасно. Так, орієнтуючись на 

найближчі п’ять років, більшість жінок (60 %) пріоритетною називають сімейну 

сферу, тоді як особистісний розвиток є прерогативою 29 % жінок, а 

професійний лише 11 %. Зазначимо, що особистісний розвиток жінки зазвичай 

пов'язують з формуванням жіночих якостей, налагодженням позитивних 

взаємин з партнером, близькими, оточенням [15; 93; 165]. 

Отже, згідно результатів авторського опитувальника «Життєві завдання» 

зазначимо, що сучасні чоловіки та жінки першочергово орієнтуються на 

здобуття відповідної освіти та побудову кар'єри. Водночас, не менш важливим, 

а то й більш значущим для обох статей є прагнення побудувати щасливі сімейні 
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взаємини; їх особистісний розвиток в цьому віці є умовою подальшого 

освоєння «чоловічих» та «жіночих» ролей. 

Аналіз результатів бесід, напівструктурованого інтерв’ю показав, що 

найбільш значущими чинниками впливу, які ми можемо віднести до даності 

життєвого шляху сучасних чоловіків і жінок, є: низький економічний рівень 

життя (на це вказали 60 % чоловіків та 38 % жінок), вплив близького оточення 

(21 % чоловіків та 51 % жінок), нестабільність ситуації в країні (40 % чоловіків 

та 31 % жінок), труднощі працевлаштування за професією (22 % чоловіків 

та 29 % жінок), наявність суспільних норм і гендерних стереотипів (12 % 

чоловіків і 11 % жінок), відсутність житла для окремого проживання з 

партнером (7 % жінок і 7 % чоловіків) тощо. Узагальнюючи, можемо 

констатувати, що труднощі соціалізації молоді, а також високі вимоги 

суспільства та нестабільність ситуації в Україні є загальними та найбільш 

впливовими чинниками, що визначають даність сучасної особистості у ранній 

дорослості. 

Цікаво, що професійну реалізацію більшість чоловіків пов'язують з 

відповідним матеріальним становищем та можливістю створення і забезпечення 

власної сім'ї. Для жінок найбільш важливого значення набуває близьке 

соціальне оточення, наявність психологічної підтримки тощо. 

Аналіз емпіричного дослідження ресурсів життєвого шляху сучасних 

чоловіків і жінок показав, що, близько 90 % чоловіків та 88 % жінок 

усвідомлюють наявність власних ресурсів і використовують їх у реалізації своїх 

цілей. 79 % чоловіків та 60 % жінок, вирішуючи життєві завдання, спираються 

в основному на власні ресурси, тоді як 19 % чоловіків та 40 % жінок частіше 

шукають зовнішньої підтримки. Це може бути свідченням того, що у молодих 

чоловіків переважає внутрішній локус контролю, а у жінок – зовнішній. 

Водночас, не виключаємо й того, що відповіді респондентів-чоловіків можуть 

відповідати гендерним стереотипам про те, що чоловік повинен справлятися зі 

своїми труднощами самостійно. 
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Щодо змісту актуальних ресурсів, які використовують особи у віці 

ранньої дорослості, маємо такі дані (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Специфіка використання ресурсів життєвого шляху чоловіків і жінок 

у періоді ранньої дорослості за опитувальником «Життєві завдання» (у %) 

N=318  

 

Як видно з таблиці 2.1, досліджувані у ранній дорослості найчастіше 

обирають пріоритетами соціальні та особистісні ресурси, а 64 % чоловіків 

та 40 % жінок вказують на вагому роль матеріальних ресурсів. Спостерігаємо, 

що здобуття матеріальних цінностей є більш актуальною потребою чоловіків, 

оскільки, як ми уже відзначали раніше, жінки більше схильні покладатися на 

когось (наприклад, чоловіка), тоді як для чоловіка фінансова незалежність 

асоціюється не лише з власним благополуччям, але і благополуччям своєї сім'ї.  

Зазначимо, що вкладання зусиль та енергії у здобуття матеріальних 

цінностей може гальмувати процес особистісного і професійного розвитку, 

наслідки чого, на наш погляд, будуть помітні на подальших життєвих етапах.  

У процесі проведення бесід з досліджуваними було підтверджено той 

факт, що прийняття особистістю своєї даності як чоловіка чи жінки примножує 

почуття ресурсності, а неприйняття заперечує чи знецінює наявність сильних 

сторін статі і, таким чином, знижує життєвий потенціал особистості.  

Особистість є синтезом внутрішнього та зовнішнього буття, те, що 

виражається назовні передусім осмислюється внутрішнім. Так, на різних етапах 

життєвого шляху молода людина переглядає власне життя, оцінює його в 

теперішньому, порівнює з минулим, будує плани на майбутнє. Аналізуючи 

Зміст ресурсів Чоловіки (n=150) Жінки (n=168) 

Соціальні 88  96  

Особистісні 90  67  

Матеріальні 64 40 

Духовні 31  20  

Фізичні 10  22  
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сфери та напрямки власного життєвого шляху, особистість ранньої дорослості 

ревізує власні ресурси, відкриває свої сильні сторони та знаходить зони 

подальшого розвитку.  

Зростання особистої відповідальності, дорослої та зрілої позиції 

особистості в цей період допомагає у здійсненні свідомих та осмислених 

подальших життєвих виборів.  

Проаналізуємо спеціфіку виборів чоловіками і жінками пріоритетів 

часових перспектив за авторською анкетою «Моє минуле, теперішнє і 

майбутнє». 

Вихідне емпіричне дослідження виборів пріоритетів сучасних чоловіків і 

жінок періоду ранньої дорослості розпочиналося із проведення бесіди та 

напівструктурованого інтерв’ю, метою яких стало визначення основних 

життєвих сфер часових перспектив сучасної молоді. 

Застосувавши метод контент-аналізу, ми виокремили чіткий перелік 

таких сфер, а саме: «здоров’я», «зовнішність», «стосунки з близькими, 

друзями», «кохання, стосунки», «суспільна активність», «навчання, освіта», 

«професійне життя», «відпочинок та дозвілля», «матеріальне становище», 

«життєві цінності, сенси», «віра, духовність». 

Наступним кроком вихідного емпіричного дослідження стало 

застосування авторської анкети «Моє минуле, теперішнє і майбутнє» 

(Додаток А), де перед досліджуваними було поставлено завдання визначити 

свої пріоритети у часових перспективах, відповідно до представленого 

переліку. 

Згідно отриманих результатів, життєві пріоритети минулого чоловіків і 

жінок періоду ранньої дорослості відображені на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Вибір життєвих пріоритетів минулого чоловіків і жінок періоду 

ранньої дорослості 

 

З рис. 2.1 помітно, що суб’єктивна оцінка та вибір респондентами 

пріоритетів минулого вказують на загальну домінуючу роль у чоловіків і жінок 

таких життєвих сфер, як «стосунки з близькими, друзями», «навчання, освіта», 

«здоров′я», «відпочинок та дозвілля», «матеріальне становище».  

Близько половини жінок одним із найбільш значущих пріоритетів 

називають «кохання, стосунки», що значно рідше відноситься до пріоритетів 

минулого у чоловіків. Це можна пояснити тим, що чоловіки дещо пізніше 

замислюються над побудовою стосунків та створенням сім′ї, первинно надаючи 

пріоритету особистісному становленню та професійній реалізації [138, с. 163]. 

Так, у чоловіків значно частіше за жінок уже в минулому домінують сфери 

«суспільної активності», «професійної реалізації», «матеріального становища», 

що підтверджується іншими дослідниками [97; 165]. 

У жінок переважають сфери, що стосуються тіла («здоров′я», 

«зовнішність»). Оскільки дівчата більше стурбовані своєю зовнішністю у 

підлітковий та юнацький період, а здоров′я – це і привабливість, і можливості 

народити здорових дітей у майбутньому, то така ситуація у виборі пріоритетів 
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минулого є зрозумілою. Разом з тим, чоловіки частіше за жінок до пріоритетів 

минулого відносять сферу «відпочинку та дозвілля». Згідно з аналізом бесід з 

респондентами, ця сфера асоціюється із безтурботністю дитинства та юнацьких 

років, що протиставляється необхідності у теперішньому брати 

відповідальність за власне життя та життя близьких, віддаючи більше сил та 

енергію іншому.  

Сферами, які досить рідко зустрічаються серед пріоритетів минулого, є 

«життєві цінності, сенси» та «віра, духовність». При цьому жінки частіше за 

чоловіків включають їх до переліку, що пояснюється тенденцією жінок 

орієнтуватися на свій внутрішній світ, а чоловіків – на свою цінність у 

перетворенні зовнішньої реальності [97]. Малозначущою для жінок і лише в 

окремих випадках пріоритетною для чоловіків у минулому є сфера 

«суспільного життя», що пов’язано з гендерними та віковими 

характеристиками досліджуваних. 

Далі розглянемо та проаналізуємо пріоритети чоловіків і жінок, які, 

згідно авторської анкети «Моє минуле, теперішнє і майбутнє», є актуальними у 

теперішньому (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Вибір життєвих пріоритетів теперішнього чоловіків і жінок 

періоду ранньої дорослості 
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Аналіз життєвих пріоритетів чоловіків і жінок в ранній дорослості 

свідчить про виражене домінування таких життєвих сфер, як «здоров′я», 

«кохання, стосунки», «стосунки з близькими, друзями». Зазначимо, що у 

чоловіків різко зростає значущість «кохання, стосунків». Почуття інтимності 

(близькості), яке набуває розвитку у ранній дорослості, є першим ступенем 

зрілості особистості [176]. 

Серед домінантних пріоритетів чоловіків знаходиться також сфера 

«професійного життя». Для жінок побудова кар’єри (яка дещо рідше стає 

пріоритетом), відноситься до найближчих перспектив; для них більш значущим 

на даному етапі залишається «навчання, освіта» . 

Пріоритетною для обох статей є сфера «матеріального становища», що 

молодими людьми пов′язується з можливостями самореалізації в соціумі, 

створення та забезпечення власної сім′ї.  

Відбувається деяке зниження пріоритету сфери «відпочинку та дозвілля», 

особливо у чоловіків. Так як високі запити суспільства та світу вимагають від 

сучасної молоді активної «включеності» у життєвий процес, це потребує 

значних затрат часу та енергетичних ресурсів організму. Спостерігаємо 

загальну високу значущість «здоров′я», яка, порівняно з минулим, стає значно 

вагомішою для молодих чоловіків.  

Зростає пріоритет «віри, духовності» у жінок, згідно аналізу результатів 

бесід та інтерв’ю, знаходить свій зв'язок із реалізацією місії Жінки-Матері, 

щасливим сімейним життям та народження здорових дітей. У чоловіків життєві 

цінності та духовність також набувають нового розуміння і значення, а 

внутрішні ідеали все частіше стають визначальними стосовно реалізації свого 

життєвого шляху. 

Значущим для чоловіків залишається питання суспільної активності, яке 

загострюється в ракурсі можливості вплинути на актуальну ситуацію в країні, 

що є пріоритетом кожного десятого чоловіка. Важливо відзначити, що на 

включення сфери «суспільного життя» до переліку пріоритетних життєвих сфер 

значною мірою вплинула ситуація в Україні. Адже, як відзначали респонденти 



72 

у попередньому інтерв’ю, «це те, що почало турбувати і над чим стали 

замислюватись у зв’язку із сучасними подіями».  

Цікаво, що близько 3 % жінок (чого не помітно на діаграмі) також 

включають сферу «суспільної активності» до пріоритетів теперішнього. Водно-

час, жінки більше стурбовані небезпекою для чоловіків, коханих, долею 

власних сімей у майбутньому. 

Дуже рідко для чоловіків (та значно рідше, ніж у минулому, для жінок) 

пріоритетом у ранній дорослості стає «зовнішність». В той час, коли «здоров′я» 

найчастіше зустрічається серед пріоритетів молоді, можемо стверджувати про 

переорієнтацію цінностей у сфері «тіла», вироблення нового погляду на себе 

[46, с. 6466]. 

Ще одне важливе питання, яке ми ставили собі за мету з′ясувати, є те, які 

життєві сфери особи у періоді ранньої дорослості вважають пріоритетами на 

майбутнє. Узагальнення відповідей респондентів, згідно авторської анкети 

«Моє минуле, теперішнє і майбутнє» дало такі результати (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Вибір життєвих пріоритетів майбутнього чоловіків і жінок 

періоду ранньої дорослості 
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Як помітно з рис. 2.3, найчастіше пріоритетними для молодих людей 

стають такі сфери, як: «здоров′я», «стосунки з близькими, друзями», «кохання, 

стосунки», «професійне життя» та «матеріальне становище». Дещо рідше – 

сфери «відпочинку та дозвілля», «віри, духовності». 

Для жінок домінантними є «здоров′я», «стосунки з близькими, друзями», 

а для чоловіків на першій позиції – «кохання, стосунки». Оскільки для жінок 

сфера «кохання, стосунків» частіше була пріоритетною у минулому і 

теперішньому, то майбутнє жінки в першу чергу пов′язують із турботою про 

власну сім′ю, народженням і вихованням дітей. Водночас для жінок більш 

важливим є збереження зв’язків з батьківською сім′єю, друзями, оточенням. 

Жінки частіше за чоловіків обирають як пріоритети «професійне життя» і 

«матеріальне становище». Так виявляються своєрідні установки сучасних жінок 

на побудову партнерських стосунків та професійну реалізацію. Отримані 

результати зумовлені також тим, що чоловіки в першу чергу виділяють основне 

і важливе, а жінки роблять велику кількість виборів та ставлять перед собою 

більш різноманітні життєві завдання. 

 В якості пріоритетів майбутнього респонденти-чоловіки дуже рідко 

вказують сфери «зовнішності» та «навчання, освіти». А жінки практично не 

відносять до пріоритетів майбутнього сферу «суспільної активності» [46, с. 66-

67]. 

Загалом, аналіз результатів бесід, напівструктуровано інтерв’ю, анкети 

«Моє минуле, теперішнє і майбутнє», дає можливість простежити відмінності у 

пріоритетах сучасних чоловіків і жінок від минулого до теперішнього та 

майбутнього. Згідно такого аналізу, провідними цінностями сучасної молоді є 

сфери відносин і здоров′я. Для жінок одним із найбільш значущих пріоритетів 

минулого є «кохання, стосунки», що для більшості чоловіків набуває вагомості 

пізніше. Домінуюча роль навчання та освіти замінюється в теперішньому 

вагомістю професійного життя, що стає одним із головних напрямків реалізації 

кожної зі статей. У сучасних чоловіків помітно актуалізується значущість 

суспільної активності, можливість впливати на ситуацію в країні. З набуттям 
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дорослості у чоловіків і жінок зростає важливість життєвих цінностей та 

духовності. 

Аналіз виборів пріоритетів сучасної молоді у минулому, теперішньому і 

майбутньому є основою побудови нових стратегічних підходів до 

диференційованої практичної роботи з чоловіками та жінками раннього 

дорослого віку. Це потребує аналізу суб’єктивного рівня благополуччя 

особистості у різних життєвих сферах. 

Проаналізуємо суб′єктивні оцінки життєвих сфер різних часових 

перспектив досліджуваних. 

З метою визначити рівень суб’єктивного задоволення досліджуваних 

життєвими сферами та життям в цілому, респондентам було запропоновано 

виставити свою суб’єктивну оцінку (у діапазоні від -5 до 5) кожній зі сфер 

життя в минулому, теперішньому та очікуваному майбутньому. Відповідаючи 

на запитання авторської анкети «Моє минуле, теперішнє і майбутнє», чоловіки 

та жінки у письмовій формі коментували рівень задоволення цими сферами у 

різних життєвих періодах. Таким чином, проводився і порівняльний аналіз 

отриманих середніх значень за сферами, і якісний аналіз результатів. 

У таблиці 2.2 наочно представлені середні значення респондентів по 

кожній з життєвих сфер у минулому.  

Таблиця 2.2 

Середні значення рівня суб’єктивного задоволення респондентів 

кожною з життєвих сфер минулого 
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чоловіки 3,31 3,06 3,40 2,23 2,23 3,23 2,26 2,66 2,10 3,20 3,10 

жінки 3,32 3,00 3,47 2,58 2,25 3,46 1,92 3,55 2,90 3,56 3,82 
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Аналізуючи таблицю 2.2, відзначимо близькі за значенням показники 

чоловіків і жінок у сферах «відносин з близькими, друзями», «здоров′я», 

«навчання, освіти», що, відповідно до наших попередніх досліджень, є 

пріоритетами молодих людей у минулому [46].  

Жінки вказують на високий рівень задоволення сферами «віри, 

духовності», «життєвих цінностей, сенсів», які також частіше позиціонуються 

як пріоритети. У жінок вищі, ніж у чоловіків показники у сфері «відпочинку та 

дозвілля», «матеріального становища»,«кохання, стосунків». Так, якщо сферу 

«кохання, стосунків» жінки раніше за чоловіків ставлять пріоритетом власного 

життя, то більш позитивну оцінку жінками сфер «відпочинку та дозвілля» і 

«матеріального становища» можна пояснити рядом інших чинників.  

По-перше, на таку суб’єктивну оцінку минулого може впливати нижчий 

рівень задоволення в теперішньому у цих самих сферах. Сучасні молоді жінки 

витрачають багато сил та енергії на поєднання сімейних і професійних ролей, а 

також соціальну активність, що безумовно зменшує час на відпочинок. В той 

же час, матеріальне становище уже більше залежить від самостійних дій, 

можливостей реалізації. Виникає потреба турбуватися не лише про себе, а й про 

власну сім′ю. Це створює контраст у порівнянні з минулим, коли була 

можливість отримувати більше турботи з боку оточуючих, менше задумуватися 

над питаннями матеріального становища. По-друге соціальні стереотипи і 

норми, які впливають на особливості виховання «дівчинки», «дочки», 

дозволяють проявляти більше турботи і вимагати менше самостійності та 

відповідальності. 

Мінімального значення для чоловіків і жінок у минулому набувають ті 

сфери, які не вважаються пріоритетними, і у яких вони виявляли менше 

активності порівняно із теперішнім. Це, зокрема, сфери «соціальної активності» 

та «професійного життя». 

Для чоловіків, на відміну від жінок, мінімального рівня задоволення 

набуває сфера «матеріального становища». Що можна пояснити як меншою 

підтримкою з боку рідних в минулому та потребою раніше самостійно 
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здобувати матеріальні ресурси, так і зростанням можливостей у теперішньому 

впливати на своє матеріальне становище.  

Низько оцінюється чоловіками сфера «кохання, стосунків», яка стає 

пріоритетом пізніше [46], оскільки ця сфера для молодих людей є однією із 

основних у теперішньому, минуле часто нівелюється. В той же час високі 

очікування молодих людей у сфері «кохання, стосунків» часто не співпадають з 

реальністю, що призводить до низького рівня задоволення в цій сфері. 

Математичні обрахунки результатів здійснювалися за допомогою t-

критерію Стьюдента, на основі перевірки гіпотези про рівність генеральних 

дисперсій. Так, спочатку ми висунули нульову гіпотезу Hо про те, що дисперсії 

двох нормально розподілених сукупностей є рівними (S1
2
=S2

2
) – це випадок, 

коли статева приналежність не впливає на рівень суб’єктивного задоволення 

тією чи іншою життєвою сферою. Відповідно, альтернативна гіпотеза H1 – 

дисперсії двох нормально розподілених загальних сукупностей (чоловічої та 

жіночої) не є рівними (S1
2
≠S2

2
). Таким чином, визначено t-критерій Стьюдента 

для загальної сукупності чоловічої та жіночої вибірок та знайдено статистичну 

значущість впливу статі на рівень суб’єктивного задоволення кожною з 

життєвих сфер минулого, теперішнього та майбутнього. 

Аналізуючи ставлення досліджуваних до минулого, статистично значущі 

результати (t>tкрит; p≤0,01) отримуємо за сферами «кохання, стосунки» (t=3,66), 

«відпочинок та дозвілля» (t=4,3), «віра, духовність» (t=6,7). Тому можемо 

констатувати, що жінки вище оцінюють своє життя в минулому за вказаними 

сферами та загалом, частіше порівнюють теперішнє із минулим, говорять про 

відчуття безтурботності у минулому та ностальгію за минулим. 

В результаті статистичного аналізу результатів, що стосуються 

теперішнього, з′ясовано, що у більшості випадків значення загальних 

сукупностей між собою рівні (t<tкрит), що свідчить про відсутність значущого 

впливу статі на рівень задоволення тією чи іншою життєвою сферою. 

Статистично значущий результат (t>tкрит), який свідчить про відмінності в 
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оцінці життєвих сфер чоловіків і жінок у теперішньому, отримано за сферою 

«віра, духовність» (t=5.2, p≤0.01). 

Згідно з аналізом середніх значень (табл. 2.3), у теперішньому жінки 

найбільш задоволені такими сферами, як «відносин з близькими, друзями», 

«віра, духовність», а також «зовнішність» та «здоров′я». Дещо зростають, у 

порівнянні з минулим, показники у сфері «суспільна активність». 

 

Таблиця 2.3 

Середні значення рівня суб’єктивного задоволення респондентів 

кожною з життєвих сфер теперішнього 
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чоловіки 3,40 3,56 3,70 3,30 2,40 2,50 2,10 2,90 2,80 3,70 3,00 

жінки 3,57 3,70 3,90 3,13 2,40 3,20 1,99 2,62 2,79 3,77 3,68 

 

Найвищими у чоловіків залишаються показники задоволення сферою 

«відносин з близькими, друзями». Відбувається зростання задоволення 

«життєвими цінностями, сенсами», що знаходить зв'язок зі сформованим 

світоглядом, планами та цілями молодих чоловіків на майбутнє. Дещо вищі 

показники, у порівнянні з минулим, і за сферами «зовнішність», «здоров′я», 

«кохання, стосунки». 

У теперішньому чоловіки та жінки вказують на найнижчий рівень 

задоволення у професійній сфері. Як показують результати попереднього етапу 

дослідження, більшість чоловіків і жінок сферу «професійного життя» 

вважають пріоритетом теперішнього, але у бесідах та інтерв’ю з′ясовуємо, що у 

сучасних суспільних умовах в осіб у періоді ранньої дорослості виникає ряд 

труднощів працевлаштування та професійної реалізації. Водночас 



78 

ускладнюється можливість здобуття матеріальних ресурсів у рамках здобутої 

професії. Виникає необхідність шукати інші способи задоволення власних 

потреб або чекати з рішеннями, які вимагають матеріальних затрат (що є 

даністю сучасного молодого українця). 

Отже, спостерігаємо зростання задоволення чоловіків і жінок різними 

життєвими сферами у теперішньому. Виняток становлять сфери «навчання, 

освіти» (явно виражено у чоловіків), а також «відпочинку та дозвілля» 

(характерно для жінок). Так, у індивідуальному інтерв’ю респонденти-жінки 

вказують на зростання обов’язків, зменшення часу на відпочинок (що, в 

основному, стосується заміжніх жінок, які проживають у селі). Разом з тим 

спостерігаємо високі очікування у цій сфері на майбутнє, бажання у 

подальшому приділяти собі більше часу, дбати про свою зовнішність. У 

чоловіків сфера «навчання, освіти» втрачає свою актуальність, поступаючись 

можливостям професійної реалізації, здобуття матеріальних ресурсів, з метою 

автономії від батьків та подальшого забезпечення власної сім′ї. 

Невисокий рівень задоволення суспільною активністю чоловіки 

коментують низькою здатністю впливати на хід подій в Україні, а одночасно 

потребою бути поряд і найперше турбуватися про своїх близьких (дослідження 

проводилось у революційний час, до початку АТО в Україні). 

Перейдемо до аналізу очікуваного рівня задоволення респондентів 

кожною з життєвих сфер у майбутньому. Так, статистично значущий результат 

(t>tкрит; p≤0,01), який свідчить про вплив статі на очікування відносно 

майбутнього, отримуємо лише за двома сферами: «навчання, освіта» (t=4,61), а 

також «віра, духовність» (t=5,36). Середні значення очікуваного рівня 

задоволення життєвми сферами респондентів представлені у таблиці 2.4 
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Таблиця 2.4 

Середні значення рівня очікуваного задоволення респондентів 

кожною з життєвих сфер майбутнього 
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чоловіки 3,91 3,70 4,10 4,70 3,30 2,50 4,10 3,910 4,10 4,06 3,63 

жінки 4,16 4,09 4,27 4,57 3,45 3,69 4,00 4,10 4,31 4,27 4,26 

 

Як бачимо з таблиці 2.4, на майбутнє для обох статей найвищі очікування 

знаходяться у сфері «кохання, стосунків», можна, з одного боку, пояснити 

ідеалізацією партнера, формування ще недостатньо зрілого образу ідеальних 

стосунків. З іншого боку, така ситуація відображає характерну особливість 

вікового періоду респондентів, коли основним завданням є побудова близьких, 

довірливих відносин з партнером, набуття почуття близькості [173; 176]. 

Цікаво, що вищі очікування у жінок майже в усіх сферах. Можемо 

припустити, що вищий рівень психологічного благополуччя жінок періоду 

ранньої дорослості спонукає до вищих очікувань від майбутнього. Зазначимо, 

що жінки ставлять перед собою більше заборон та обмежень відносно 

професійного життя, внаслідок чого передбачають дещо нижчий рівень 

задоволення цією сферою, у порівнянні з чоловіками. Чоловіки, в свою чергу, 

менш задоволені у сфері «кохання, стосунків», а тому більш високі очікування 

у цій сфері перекладають на майбутнє.  

Найменші очікування щодо рівня задоволення залишаються у тих сферах, 

які є найменш важливими для більшості респондентів у майбутньому, а саме: 

«суспільної активності» та «навчання, освіти» [46]. Сфера «зовнішності», яка 

також рідко є пріоритетом майбутнього, все ж набуває вищого значення 

(особливо, у жінок). Бажання бути привабливою позначається не лише на 
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очікуваннях молодої жінки у сфері зовнішності, а й на її психологічному 

благополуччі. 

Таким чином, ми виявили загальну картину життєвого шляху сучасних 

чоловіків і жінок раннього дорослого віку, ресурсні сторони, а також проблемні 

сфери та напрямки реалізації молодої особистості. Теке вихідне емпіричне 

дослідження є основою для подальшої побудови практичних програм 

психологічного супроводу чи корекційної роботи з молоддю. Разом з тим, 

розуміння сутності психологічного благополуччя особистості періоду ранньої 

дорослості потребує більш глибокого розуміння чинників психологічного 

благополуччя молодих чоловіків і жінок, виявлення специфічних факторів 

психологічного благополуччя у сучасних умовах. 

 

2.3. Особливості психологічного благополуччя особистості  

у період ранньої дорослості: інтерпретація результатів 

 

2.3.1. Загальна характеристика переживання психологічного 

благополуччя особистості та його вікові відмінності у рівні вияву 

 

З метою охарактеризувати загальні особливості психологічного 

благополуччя особистості у ранній дорослості ми здійснили однофакторний 

дисперсійний аналіз чоловічої та жіночої вибірок, а також порівняльний аналіз 

середніх значень результатів респондентів. 

Базовими характеристиками, що зручні для аналізу результатів 

емпіричного дослідження, є складові психологічного благополуччя, які 

визначені автором методики «Шкали психологічного благополуччя» К. Ріфф 

(адаптація Т. Шевеленкової, П. Фесенка) [172; 193]. До таких параметрів 

належать: «позитивні стосунки з оточуючими», «автономія», «управління 

середовищем», «особистісне зростання», «цілі в житті» та «самоприйняття» 

[193].  
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У процесі аналізу даних, загальні результати емпіричного дослідження 

психологічного благополуччя сучасних чоловіків і жінок періоду ранньої 

дорослості нами розподілено за рівнями (низькі, середні (М±σ) та високі 

значення). Таким чином, встановлено, що у основної частини досліджуваних 

(74 % чоловіків та 69 % жінок) – середній рівень психологічного благополуччя. 

Приблизно у кожного п’ятого досліджуваного (у 20 % чоловіків та у 22 % 

жінок) низький рівень психологічного благополуччя. І тільки у 6 % чоловіків і 

9 % жінок рівень психологічного благополуччя є високим.  

Для зручності порівняння окремих складових психологічного 

благополуччя, а також більш ґрунтовного аналізу психологічного благополуччя 

чоловіків і жінок ми перевели середні значення основних шкал за методикою у 

відсотки та відобразили на рисунку 2.4. 
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Рис. 2.4. Рівень психологічного благополуччя та його основних складових 

у сучасних чоловіків і жінок періоду ранньої дорослості 

 

Згідно представлених результатів, спостерігаємо вищий рівень 

психологічного благополуччя жінок за кожною зі шкал та загальним рівнем 

психологічного благополуччя. Так, різницю середніх значень показників 

психологічного благополуччя чоловіків і жінок періоду ранньої дорослості 
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підтверджують і результати дисперсійного однофакторного аналізу (додаток З, 

табл З.1). Встановлено статистично достовірний вплив статі на загальний рівень 

психологічного благополуччя особистості у ранній дорослості (F=3.859, 

p≤0,05). Коефіціент детермінації – R
2
 =0.012. 

Як підтвердив якісний аналіз результатів авторської анкети «Моє минуле, 

теперішнє і майбутнє», жінки у ранній дорослості часто поєднують професійні 

та сімейні ролі, одночасно реалізують завдання різних життєвих напрямків, а 

тому процес входження їх у доросле життя відбувається раніше, ніж у 

чоловіків. Разом із засвоєнням нових функцій та життєвих ролей жінки долають 

більше нормативних криз періоду, що прискорює процес особистісного 

розвитку та впливає на психологічне благополуччя [52, с. 176–179].  

Проте, не зважаючи на те, що результати аналізу шкал психологічного 

благополуччя свідчать про вищий рівень психологічного благополуччя жінок у 

досліджуваний період, саме серед чоловіків знаходимо граничні результати 

(45 %  – 1 стен та 93 % – 10 стен). Тенденція до крайніх показників 

поширюється на всі мінімальні та більшість максимальних (окрім шкали 

«позитивні стосунки з оточуючими» та «особистісного зростання», що є 

вищими у жінок) значень у вибірці чоловіків. Пояснення таких результатів 

підтверджує теорія Геодак’яна, згідно з якою для груп чоловіків, на відміну від 

жінок, характерні більш полярні вияви різних явищ [37].  

Аналіз основних шкал психологічного благополуччя засвідчив, що 

найвищих значень серед чоловіків і жінок періоду ранньої дорослості 

набувають шкали «особистісне зростання» та «цілі в житті». Також у 

результаті кореляції кожної зі шкал із загальним рівнем психологічного 

благополуччя встановлено, що найсильніші кореляційні зв’язки із загальним 

рівнем психологічного благополуччя наявні у чоловіків за шкалою «цілі в 

житті» (r=0,87, p≤0,001), а у жінок – за шкалою «особистісне зростання» 

(r=0,82, p≤0,001).  
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Високі показники за шкалою «особистісне зростання» у чоловіків і жінок є 

свідченням того, що до періоду ранньої дорослості їм вдалося подолати ряд 

життєвих криз (зокрема, кризу юнацького віку), здобути певний життєвий 

досвід, сформувати власний світогляд, виробити свої життєві пріоритети та 

набути автентичних життєвих цінностей. Активний розвиток молодих людей в 

цей період, відчуття безперервного прогресу та зацікавленість життям є 

характерною особливістю ранньої дорослості, завдяки якій вдається бачити ряд 

життєвих перспектив, сміливо пробувати себе у різних життєвих ролях.  

Таким чином, високі показники за шкалою «цілі в житті» також характе-

ризують сучасну молодь як таку, що, опинившись на порозі дорослого життя, 

виявляє потребу самостійно обирати та свідомо конструювати власний 

життєвий шлях. Високий рівень особистісного зростання, здатність до прогресу 

разом із присутністю переконань, що додають цілей життю, відчуття 

осмисленості минулого і сьогодення відкривають неабиякі перспективи подаль-

шого розвитку сучасної української молоді.  

Відмінності у рівні психологічного благополуччя чоловіків і жінок 

простежуємо і за шкалою «позитивні стосунки з оточуючими» (рис. 2.4). 

Результати бесід та інтерв’ю підтверджують, що, загалом, у жінок періоду 

ранньої дорослості раніше проявляється бажання турбуватися про інших, краще 

розвинена здатність до емпатії, любові та близькості. Труднощі у налагодженні 

взаємовідносин, встановленні відвертих і близьких стосунків у сучасних 

молодих чоловіків, на наш погляд, зумовлені як особливостями виховання, так і 

соціальними стереотипами про те, яким має бути чоловік, що виключає прояви 

теплоти, ніжності та інших «жіночих» якостей [97, с. 142].  

Разом з тим, прояв таких характеристик є важливим для побудови 

гармонійних взаємовідносин та переживання психологічного благополуччя 

чоловіка. Так, результати кореляційного аналізу підтверджують достатньо 

сильний зв'язок шкали «позитивні стосунки з оточуючими» із загальним рівнем 

психологічного благополуччя чоловіків (r=0,78, p≤0,001). Тому такі показники 

за шкалою одночасно свідчать як про недостатній розвиток певних якостей, так 
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і про перспективи розвитку та актуальне завдання і потребу молодих чоловіків 

розвиватися у побудові близьких, довірливих взаємин. 

Проаналізуємо відмінності у результатах чоловіків і жінок за шкалою 

«самоприйняття». Великий розкид результатів, дав змогу здійснити розподіл 

досліджуваних по рівнях за цією шкалою. Виявлено, що, якщо серед жінок явно 

домінують середні значення, а високих та низьких приблизно по 12 %, то серед 

чоловіків лише 6 % досліджуваних мають високі показники за шкалою, тоді як 

із низькими показниками їх аж 28 %. Як засвідчив якісний аналіз результатів 

бесід та напівструктурованого інтерв’ю, така велика кількість низьких 

показників серед чоловіків вказує на те, що у періоді ранньої дорослості 

чоловіки часто не приймають певних рис та якостей своєї особистості та 

виявляють стурбованість щодо невідповідності жорстким гендерним 

стереотипам.  

Результати бесід та напівструктурованого інтерв’ю також підтверджують 

зв'язок самоприйняття зі ставленням чоловіків до минулого. Так, чоловіки з 

низьким рівнем самоприйняття у своїх анкетах негативно описували минуле та 

часто виражали небажання говорити про нього під час бесід та інтерв’ю. У 

жінок результати більш усереднені, а коментарі менш категоричні. У результаті 

аналізу анкет та інтерв’ю встановлено, що на жінок слабше діють гендерні 

стереотипи, їх суспільні ролі гнучкіші, а на оцінку суб’єктивного благополуччя 

жінки більше впливає самоприйняття в теперішньому та очікування від 

майбутнього. 

Нижчих значень серед результатів чоловіків і жінок періоду ранньої 

дорослості набувають шкали «автономії» та «управління середовищем». 

Спостерігаємо менш сильні, у порівнянні з іншими шкалами, кореляційні 

зв’язки між «автономією» та загальним рівнем психологічного благополуччя 

(r=0,66 у жінок та r=0,65 у чоловіків, p≤0,001). Разом із невисокими 

показниками середніх значень це одночасно вказує як на слабку здатність 

молодих людей протистояти соціальному тиску у своїх думках і вчинках, так і 
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на недостатню сформованість та надійність власних життєвих стандартів, що є 

характерною особливістю досліджуваного періоду. 

Невисокі показники «управління середовищем» та їх сильні кореляційні 

зв’язки із загальним рівнем психологічного благополуччя (r=0,78 у жінок та 

r=084 у чоловіків, p≤0,001) свідчать про недостатню компетентність молодих 

людей з різних життєвих питань. Конфлікт між внутрішніми прагненнями та 

можливостями реалізації у зовнішньому світі, що часто провокує сама ситуація 

розвитку молодої особистості, загострюється під впливом соціальних умов. 

Нестабільність ситуації в Україні, економічні проблеми, труднощі 

працевлаштування є додатковими чинниками, з якими стикаються сучасні 

чоловіки та жінки в ранній дорослості [55]. 

Так, вищий рівень за описаними шкалами у жінок зумовлений тим, що, на 

відміну від чоловіків, українки у цей період є більш автономними, зрілими, 

незалежні у своїх вчинках. Результати бесід та напівструктурованого інтерв’ю 

свідчать, що у жінок, швидше відбувається психологічна та територіальна 

сепарація від батьківської сім′ї, раніше починається побудова власного 

життєвого простору. У результаті статистичного аналізу з′ясовано, що 

найперше це стосується жінок, які проживають у містах та у яких наявна вища 

освіта. 

Водночас невисокі результати за шкалами «автономії» та «управління 

середовищем» вказують на нові завдання та зони розвитку сучасної молоді. 

Адже одним із основних завдань в цей період є прийняття відповідальності за 

власний життєвий шлях, вміння приймати життєву даність, самостійно обирати 

і творчо конструювати умови, які б задовольняли особистісні потреби і цінності 

[173, с. 162; 153, с. 143152]. 

Таким чином, на базі основних складових психологічного благополуччя 

встановлено, що більшість осіб періоду ранньої дорослості виявляє середній 

рівень психологічного благополуччя, близько п’ятої частини чоловіків та жінок  

мають низький рівень психологічного благополуччя, а менш, ніж десята, – 

високий. При цьому, результати жінок є вищими та більш близькими до 
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середніх значень. У чоловіків знаходимо крайні показники за більшістю зі шкал 

та загальним рівнем психологічного благополуччя. Найвищі результати серед 

чоловіків і жінок виявлено за шкалами «особистісне зростання» та «цілі в 

житті». Найнижчих значень набувають «автономія» і «управління 

середовищем». Найбільша відмінність у результатах чоловіків і жінок наявна за 

показниками «самоприйняття» та «позитивні стосунки з тими, що оточують». 

Проаналізуємо вікові відмінності у рівні переживання психологічного 

благополуччя особистості періоду ранньої дорослості (додаток З). 

Оскільки період ранньої дорослості є насиченим та динамічним, 

незважаючи на його невеликий віковий діапазон, ми вирішили перевірити, чи 

простежується вплив віку досліджуваних чоловіків і жінок на рівень їх 

психологічного благополуччя. Враховуючи ключові завдання основних етапів 

періоду ранньої дорослості (завершення навчання, працевлаштування і 

професійне становлення, а також пошук партнера, побудова сім′ї тощо), згідно 

аналізу результатів анкет, бесід та інтерв’ю, ми розділили досліджуваних 

чоловіків і жінок на три підгрупи.  

Далі ми досліджували відмінності у загальному рівні психологічного 

благополуччя для трьох підгруп загальної вибірки досліджуваних: підгрупа 1 – 

20–21 рік; підгрупа 2 – 22–23 роки; підгрупа 3 – 24–25 років (кількість 

респондентів у кожній групі є різною).  

Відповідно результатів однофакторного дисперсійного аналізу (додаток З, 

табл. З.2), виявлено різницю в загальному рівні благополуччя для різних 

вікових груп досліджуваних жінок (p≤0,01). Величина цього впливу 

встановлюється коефіцієнтом детермінації, що становить 7,5% (R
2
=0,075). У 

результатах чоловіків статистичної значущості не виявлено. 

Співвідношення різних вікових категорій чоловіків у групах з низьким, 

середнім та високим рівнем психологічного благополуччя відображене 

на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Співвідношення різних вікових категорій чоловіків у групах з низьким, 

середнім та високим рівнем психологічного благополуччя 

 

Стає очевидним, що найбільшу частину досліджуваних із високим рівнем 

психологічного благополуччя складають чоловіки 24–25 років. При цьому, 

частка осіб, віком 20–21 року є найбільшою в групі з низьким рівнем 

психологічного благополуччя. Разом з тим, поступове зростання середніх 

значень у показниках психологічного благополуччя до 24–25 років свідчить про 

особистісні зміни чоловіків в цей період, планомірний характер їх розвитку 

(додаток Й, табл. Й.1). 

Проаналізуємо співвідношення різних вікових категорій жінок у групах з 

низьким, середнім та високим рівнем психологічного благополуччя (див. 

рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Співвідношення різних вікових категорій жінок у групах з низьким, 

середнім та високим рівнем психологічного благополуччя 

 

Зі зростанням рівня психологічного благополуччя збільшується частина 

жінок, віком 24–25 років та зменшується частина жінок, віком 22–23 років. 
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Найбільша кількість жінок 22–23 років у групі з низьким рівнем психологічного 

благополуччя є підтвердженням наявності вікової кризи в жінок досліджу-

ваного періоду [173]. Більш детально вікова динаміка психологічного 

благополуччя жінок представлена у додатку Й, табл. Й.1). 

Для аналізу осмислення життя чоловіками і жінками різного віку 

проаналізуємо відмінності середніх значень респондентів за основними 

шкалами методики СЖО Д. Леонтьєва (додаток Й, табл. Й.2). 

Згідно отриманих результатів, найнижчі показники представлені у групі 

чоловіків 20–21 року та жінок 22–23 років. Простежуємо помітну кризу 

23 років у жінок. Зокрема, у віці 22–23 років відбувається зниження результатів 

жінок за шкалами «процес життя», «керованість життям» та «локус контролю». 

Особистісний розвиток чоловіків більш поступовий та відбувається у напрямку 

зростання осмисленості життя до 22–23, а згодом і 24–25 років. Як у чоловіків, 

так і у жінок з віком підвищуються показники за шкалою «результат життя», 

що свідчить про набуття мудрості, здатності до прийняття свого минулого.  

Узагальнена характеристика вікової динаміки психологічного 

благополуччя чоловіків і жінок періоду ранньої дорослості представлена у 

додатку К, табл. К.1. 

Підсумовуючи, зазначимо, що для сучасних чоловіків період ранньої 

дорослості зазвичай є більш спрямованим. Вони в першу чергу орієнтуються на 

професійну реалізацію та поєднують меншу кількість життєвих ролей. Яскраві 

особистісні зміни сучасних молодих чоловіків спостерігаємо аж у віці 24-

25 років  тобто наприкінці досліджуваного віку, що підтверджують і середні 

значення результатів респондентів. Саме в цей час показники психологічного 

благополуччя чоловіків зростають до рівня показників жінок 20–23 років. 

Можемо пояснити це гендерними особливостями особистісного зростання, 

внаслідок яких входження у період ранньої дорослості з усіма його 

характерними особливостями в більшості чоловіків є більш тривалим 

процесом, ніж у жінок. 
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У наступному підрозділі з′ясуємо, які ключові соціально-психологічні 

детермінанти впливають на переживання психологічного благополуччя осіб 

раннього дорослого віку. 

 

2.3.2. Соціально-психологічні детермінанти психологічного 

благополуччя особистості у період ранньої дорослості 

 

Класичні та сучасні дослідження раннього дорослого віку доводять, що 

основними напрямками розвитку особистості в цей період є професійна та 

родинна сфери [114; 126; 134; 139; 176]. А продуктивність особистості в цих 

сферах має суттєвий вплив на її психологічне благополуччя [82; 122; 161; 180]. 

Спираючись на такі дослідження, ми здійснили спробу операціоналізувати 

детермінанти психологічного благополуччя сучасних чоловіків і жінок періоду 

ранньої дорослості і отримали перелік найбільш значущих соціально-

психологічних детермінант. Зокрема, ними стали: рівень освіти, сімейний стан 

та місце проживання досліджуваних [49, с. 184195].  

Середні показники у рівні психологічного благополуччя та осмисленості 

життя досліджуваних з означеними соціально-психологічними детермінантами 

представлені у додатку Л (табл. Л.1 – Л.4). 

Розглянемо вплив рівня освіти на переживання психологічного 

благополуччя чоловіків і жінок раннього дорослого віку.  

Загальною тенденцією сьогоднішнього часу у сфері професійного 

становлення є здобуття вищої освіти. Тому найперше ми вирішили з′ясувати, 

яким чином, наявність вищої освіти впливає на психологічне благополуччя 

сучасних чоловіків і жінок періоду ранньої дорослості. 

Дослідження впливу рівня освіти на загальний рівень психологічного 

благополуччя чоловіків і жінок проведено за допомогою дисперсійного 

однофакторного аналізу. У результаті такого аналізу виявлено, що рівень освіти 

має неоднозначний вплив на психологічне благополуччя сучасних чоловіків і 

жінок періоду ранньої дорослості. Встановлено статистично достовірний вплив 
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рівня освіти на психологічне благополуччя жінок (F=23,2181, p≤0,01, 

R
2
=0,065999). У результатах чоловіків статистичної значущості не встановлено 

(p>0,05). 

За допомогою поділу вибірки жінок на підгрупи з низьким, середнім 

(M±σ) та високим рівнем психологічного благополуччя встановив наявність 

вищої освіти у 92,2 % жінок з високим рівнем психологічного благополуччя, в 

той час, як у досліджуваних жінок з низьким рівнем психологічного 

благополуччя вища освіта наявна лише у 20,8 % (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Співвідношення кількості жінок з середньою та вищою освітою у 

групах з низьким, середнім та високим рівнем психологічного благополуччя 

 

Порівняльний аналіз середніх значень результатів жінок за шкалами та 

загальним рівнем психологічного благополуччя показав, що, рівень психоло-

гічного благополуччя жінок з вищою освітою вищий від рівня психологічного 

благополуччя жінок з середньою спеціальною чи незакінченою вищою за усіма 

шкалами (додаток Л, табл. Л.2). 

Однофакторний дисперсійний аналіз дозволив підтвердити статистично 

значущий вплив рівня освіти на такі шкали психологічного благополуччя у 

жінок: 

- «управління середовищем» (F=25,07982, p≤0,01), R
2
=0,13057 (13 %); 

- «позитивні стосунки з оточуючими» (F=23,93287, p≤0,01), 

R
2
=0,125347 (12 %) 

- «цілі в житті» (F=13,2049, p≤0,01), R
2
=0.073277 (7 %); 

- «особистісне зростання» (F=12,69781, p≤0,01), R
2
=0,070662 (7 %); 
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- «самоприйняття» (F=5,807376, p≤0,05), R
2
=0,073277 (7 %). 

Отримані результати свідчать про вагому роль вищої освіти для жінок 

періоду ранньої дорослості. З набуттям зрілості, здобуттям вищої освіти зростає 

рівень психологічного благополуччя у жінок за всіма показниками. Наявність 

вищої освіти сприяє самоприйняттю та особистісному зростанню жінки, 

побудови нею життєвих перспектив. Також жінки із вищою освітою мають 

кращі стосунки з оточуючими та більше навичок в управлінні повсякденними 

справами. 

Підтвердженням значущості вищої освіти для жінок періоду ранньої 

дорослості є також результати методики СЖО Д. Леонтьєва [92], згідно яких, у 

жінок із вищою освітою вищі (у порівнянні з жінками, які не здобули чи лише 

здобувають вищу освіту) показники за шкалами: «цілі в житті», «процес 

життя», «результат життя» (табл. 2.5), що вказує на більшу задоволеність таких 

жінок минулим та теперішнім, наявність у них цілей на майбутнє.  

 

Таблиця 2.5 

Середні значення результатів жінок за методикою Д. Леонтьєва «Тест 

сенсожиттєвих орієнтацій» (%) 

N=168 

Фактори Цілі в 

житті 

Процес 

життя  

Результ. 

життя 

Лк-Я 

 Лк- Ж  

ОЖ  

 

С
ім

. 
ст

ан
 

одруж. 79 77 75 77 76 76 

неодруж. 78 75 74 77 76 75 

Р
ів

ен
ь
 

о
св

іт
и

 

вища 83 79 76 78 78 78 

середня 75 73 72 76 75 73 

М
іс

ц
е 

п
р

о
ж

и
в
. 

місто 80 77 75 78 78 77 

село 75 73 73 75 73 73 

 

Дещо вищі показники за шкалами «локус контролю життя» (Лк-Ж) та 

«локус контролю Я» (Лк-Я) підтверджують результати інтерв’ю, які свідчать, 

що жінки з вищою освітою володіють більшою свободою вибору, краще 



92 

контролюють власне життя, що дає їм можливість реалізувати себе професійно 

та почувати більш впевнено. 

Воднораз, ми розуміємо, що жінки, які здобули вищу освіту, це ті, які 

досягнули відповідного віку, реалізували більше життєвих завдань (зокрема, 

знайшли партнера чи одружилися), що, на наш погляд, також вплинуло на 

отримані результати. Додатковий аналіз показав, що вищі показники серед тих 

жінок з вищою освітою, які проживають у місті та мають більше можливостей 

для розвитку і особистісного зростання. 

На відміну від жінок, у чоловіків із вищою освітою та без її наявності, 

різниця у результатах середніх значень за більшістю показників методики 

К.Ріфф «Шкали психологічного благополуччя» не є значною.  

Із діаграм помітно, що більшість чоловіків із вищою освітою мають 

високий або низький рівень психологічного благополуччя, в той час як основна 

частина досліджуваних з середнім рівнем психологічного благополуччя має 

середню освіту (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Співвідношення кількості чоловіків з середньою та вищою 

освітою у групах з низьким, середнім та високим рівнем психологічного 

благополуччя 

 

Як видно з рисунка 2.8, чоловіки із вищою освітою мають більше шансів 

опинитися серед тих, в кого високий або низький рівень психологічного 

благополуччя. Як свідчать результати бесід та інтерв’ю, високі очікування 

чоловіків із вищою освітою призводять або до продуктивної реалізації та 

досягнення успіху, або до розчарувань та незадоволення досягнутими 
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результатами. Згідно результатів бесід та напівструктурованого інтерв’ю, 

чоловіки з вищою освітою частіше виявляють бажання працювати за 

професією, а тому стикаються з труднощами працевлаштування, 

незадоволенням умовами праці тощо.  

За результатами середніх значень методики К. Ріфф «Шкали 

психологічного благополуччя» найбільш помітні відмінності у чоловіків із 

вищою та середньою освітою наявні за шкалою «автономія» (вищі у чоловіків з 

середньою освітою). Однофакторний дисперсійний аналіз за вказаною шкалою 

дав такі статистично значущі результати: F=9,936273, p<0,01, R
2
=0,062517 

(6,3 %), що підтверджують вплив рівня освіти на рівень «автономії» у 

чоловіків.  

Згідно з отриманими результатами, чоловіки з вищою освітою менш 

автономні та більш заклопотані очікуваннями і оцінками інших. В основному, 

це дещо старші чоловіки (24–25 р.), а отже ті, які мають більше обов’язків та 

обмежень, вирішують низку завдань, з якими ще не стикаються чоловіки, що 

перебувають у процесі здобуття освіти (зокрема, професійна реалізація, турбота 

про власну сім′ю тощо); тому і рівень їх автономії є дещо нижчим. 

Отже, ми маємо підстави стверджувати, що освіта є більш вагомим 

чинником психологічного благополуччя жінок періоду ранньої дорослості, ніж 

чоловіків. Так, якщо наявність вищої освіти впливає на особистісний розвиток 

молодої жінки, її психологічне благополуччя уже зараз, у періоді ранньої 

дорослості, то припускаємо, що наявність чи відсутність вищої освіти стане 

вагомішим чинником переживання цього феномену чоловіків у майбутньому.  

За результатами методики СЖО Д. Леонтьєва помітно, що у чоловіків із 

вищою освітою (на відміну від чоловіків з середньою та незакінченою вищою) 

дещо вищі показники осмисленості власного життєвого шляху (табл. 2.6).  
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Таблиця 2.6 

Середні значення результатів чоловіків за методикою Д. Леонтьєва 

«Тест сенсожиттєвих орієнтацій» (%) 

 

N=150 

Фактори Цілі в 

житті 

Процес 

життя  

Результ. 

життя 

Лк-Я 

життя 

Лк- 

життя  

ОЖ  

 

С
ім

. 
ст

ан
 

одруж. 84 74 78 82 82 79 

неодруж. 79 73 72 79 76 75 

Р
ів

ен
ь
 

о
св

іт
и

 

вища 84 74 74 81 79 77 

середня 76 72 71 78 75 74 

М
іс

ц
е 

п
р
о

ж
и

в
. 

місто 79 73 72 79 76 75 

село 82 73 76 84 91 77 

 

Найбільш помітна різниця за шкалою «цілі в житті», що свідчить про 

більші амбіції таких чоловіків, спрямованість у майбутнє. У чоловіків з вищою 

освітою також вищі показники «локус контролю життя» та «локус контролю 

Я», більша задоволеність минулим та процесом життя. Такі результати свідчать 

про вплив вищої освіти на суб’єктивне задоволення чоловіків різними часовими 

перспективами власного життєвого шляху, більшу впевненість у собі та кращі 

можливості у реалізації життєвих задумів. 

Розглянемо вплив сімейного стану на переживання психологічного 

благополуччя чоловіків і жінок раннього дорослого віку.  

Ще одне важливе завданням досліджуваного періоду – це пошук партнера 

і створення власної сім′ї [34; 124; 174]. Практика показує, що сучасні чоловіки 

та жінки в першу чергу намагаються здобути освіту, працевлаштуватися, 

вирішити ряд економічних та побутових питань. А тому етап побудови сім'ї 

дещо відсунувся у часі. Так, багато молодих людей, які ідентифікують себе як 

пару чи навіть проживають разом, не поспішають укладати сімейний союз.  

Це, з одного боку, ускладнює процес дослідження (виникає питання, кого 

вважати сім′єю). А з іншого боку, припускаємо, що прийняття рішення офіцій-

ного оформлення відносин між партнерами потребує тих якостей, які мають 
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зв'язок з психологічним благополуччям особистості. Водночас розуміння 

партнерами власної пари як постійного союзу, що має перспективи, також не 

може не впивати на їхні стосунки, особистісне та сімейне благополуччя 

партнерів. Тому аналізу підлягає психологічне благополуччя одружених та 

неодружених чоловіків і жінок періоду ранньої дорослості. 

Згідно результатів однофакторного дисперсійного аналізу, сімейний стан 

у ранній дорослості впливає на рівень психологічного благополуччя обох 

статей (F=3,888477, p≤0,01, R
2
=0,024796 у чоловіків та F=0,086903, p≤0,01, 

R
2
=0,00052 у жінок).  

Відображення сімейного стану чоловіків у групах з низьким, середнім та 

високим рівнем психологічного благополуччя представлено на діаграмах 

(рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Співвідношення одружених та неодружених чоловіків у групах з 

низьким, середнім та високим рівнем психологічного благополуччя 

 

Так, якщо серед чоловіків з низьким та середнім рівнем психологічного 

благополуччя у досліджуваний період переважають неодружені, то більше 

половини чоловіків з високим рівнем психологічного благополуччя – це 

одружені чоловіки. У жінок зберігається тенденція до збільшення частини 

одружених серед тих, в кого високий рівень психологічного благополуччя, 

проте різниця є менш помітною (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Співвідношення одружених та неодружених жінок у групах з 

низьким, середнім та високим рівнем психологічного благополуччя 

 

Встановлення статистично значущих зв’язків сімейного стану з рівнем 

психологічного благополуччя найперше спонукало нас здійснити порівняльний 

аналіз середніх значень за шкалами психологічного благополуччя чоловіків. 

Значущі відмінності (≥5 %) у результатах одружених (вищі результати) та 

неодружених (нижчі результати) чоловіків наявні за чотирма шкалами: 

«позитивні стосунки з оточуючими», «управління середовищем», «цілі в житті» 

та «самоприйняття». Отримані результати свідчать про кращу осмисленість 

життя одруженими чоловіками, їхню більшу компетентність з життєвих питань, 

позитивне відношення до себе, свого минулого, а також вищу здатність до 

налагодження відносин з близькими. 

Дисперсійний аналіз показав статистично значущий вплив сімейного 

стану на такі показники психологічного благополуччя, як «управління 

середовищем» (F=7,685209, p≤0,01), R
2
=0,049049 (5 %) та «самоприйняття» 

(F=7,197259, p≤0,01), R
2
=0,046078 (4,6 %). 

Так, одружені чоловіки відчувають більшу компетентність в управлінні 

повсякденними справами. Здатність ефективно використовувати різні життєві 

обставини, самостійно обирати і створювати умови, які б задовольняли 

особистісні потреби і цінності (що є важливими показниками шкали 

«управління середовищем») це також ті характеристики, які спонукають 

молодого чоловіка створити сімейний союз та бути ефективним у ньому. 

Водночас нові завдання та проблеми сімейного життя ведуть до розвитку у 

одружених чоловіки відповідних якостей.  
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Одружені чоловіки частіше приймають риси та якості своєї особистості, 

вони впевненіші в собі та своїх діях, а також більш задоволені власним 

минулим, ніж неодружені. Прийняття минулого, усвідомлення позитивного 

досвіду допомагають молодим чоловікам вірити в те, що у майбутньому теж 

все буде добре, а отже спонукають до сміливих рішень та їх реалізації. 

Також маємо статистично значущий зв'язок сімейного стану чоловіків зі 

шкалою «цілі в житті» методики К. Ріфф «Шкали психологічного 

благополуччя» (F=5,373304, p≤0,01), R
2
=0,034807 (3,5 %). А отже, наявність 

власної сім′ї, потреба турбуватися про близьких додають осмисленості життя 

молодого чоловіка, відкривають нові перспективи, завдання та зони розвитку. 

Підтвердженням цього є також середні результати за шкалою «цілі в житті» 

методики СЖО Д. Леонтьєва.  

У одружених чоловіків вищі показники за шкалою «позитивні стосунки з 

оточуючими». І хоча дослідження впливу сімейного стану на показники шкали 

«позитивні стосунки з оточуючими» не дало статистично достовірних 

результатів (p>0,05), феноменологічний аналіз результатів бесід та 

напівструктурованого інтерв’ю підтвердив, що одружені чоловіки, загалом, 

краще виявляють турботу про інших, більш здатні до емпатії, любові і 

близькості. Це, з одного боку, ті якості, які формуються в парі, а з іншого – 

сприяють налагодженню взаємостосунків та відіграють важливу роль у 

створенні благополучної сім′ї молодими чоловіками.  

Єдиною шкалою, середні значення за якою є дещо вищими (різниця 3 %) 

у неодружених чоловіків є «автономія»; проте, за результатами дисперсійного 

однофакторного аналізу статистичної значущості не виявлено (p≥0,05). Згідно 

аналізу бесід та напівструктурованого інтерв’ю, в одружених чоловіків наявна 

більша кількість турбот і зобов'язань, присутнє обмежень власної свободи дій, 

що могло вплинути на отримані результати.  

За результатами методики СЖО Д. Леонтьєва, у одружених чоловіків 

вищі показники осмисленості життя (табл. 2.6). Такі чоловіки більш задоволені 

своїм минулим («результат життя»), що є «дозволом» на щасливе життя в 
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теперішньому та побудову більш оптимістичних перспектив майбутнього («цілі 

в житті»). Відмінності за шкалою «керованість життям» та «локус контролю Я» 

також свідчать про віру у свої сили, краще сформовану здатність одружених 

чоловіків вільно приймати рішення і втілювати їх у життя.  

На наш погляд, більш висока осмисленість власного життя, достатня 

свобода вибору, наявність позитивних очікувань від майбутнього – це, перш за 

все, не ті якості, що сформувались в умовах новоствореної сім'ї, а ті, що були 

утворені раніше і стали каталізаторами та фасилітаторами процесу прийняття 

молодими чоловіками рішення про одруження та готовності взяття на себе 

додаткової відповідальності. 

Перейдемо до аналізу результатів впливу сімейного стану жінок на 

переживання психологічного благополуччя. Зазначимо, що різниця середніх 

значень в обох групах за методикою К. Ріфф «Шкали психологічного 

благоплуччя» не є значущою. Дещо вищими у неодружених є показники шкал 

«позитивні стосунки з оточуючими», «автономія», «особистісне зростання», 

«самоприйняття». У одружених – «управління середовищем» та «цілі в житті» 

(додаток Л, табл. Л.2). Проте результати дисперсійного аналізу не підтвердили 

наявність статистично значущого зв’язку за конкретними шкалами (p≥0,05).  

За методикою СЖО Д. Леонтьєва, показники в одружених та 

неодружених жінок майже не відрізняються (табл 2.5). А дещо вищі результати 

у одружених за шкалами «процес життя», «цілі в житті», «результат життя» не 

мають статистичної значущості (p>0,05).  

Глибший аналіз проблеми показав, що додатковий вплив на психологічне 

благополуччя одружених та неодружених жінок періоду ранньої дорослості 

мають рівень освіти та місце проживання. Так, найнижчими є середні 

показники методик в одружених сільських мешканок. У результаті аналізу 

бесід та напівструктурованого інтерв’ю виявлено, що на таких жінок 

накладається велика кількість обов’язків та обмежень, що разом з 

неможливістю власної реалізації суттєво позначаються на самоприйнятті  та 

загальному рівні їх психологічного благополуччя. В той же час серед 
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одружених сільських мешканок більше тих, хто не здобув вищої освіти 

(близько 70 %), тоді як у більшості одружених жінок з міста (75 %) вища освіта 

наявна. Таким чином, спостерігаємо, як на загальний результат накладаються 

різноманітні значущі соціально-психологічні фактори.  

Розглянемо вплив місця проживання на переживання психологічного 

благополуччя чоловіків і жінок раннього дорослого віку.  

Теоретичний аналіз літературних джерел, що представлений у нашій 

статті (див. [33]), а також власні емпіричні дослідження зумовили потребу у 

подальшому аналізі впливу фактору «місця проживання» на психологічного 

благополуччя сучасних чоловіків і жінок періоду ранньої дорослості. 

У результаті дисперсійного однофакторного аналізу встановлено, що 

місце проживання має неоднозначний вплив на переживання психологічного 

благополуччя сучасних чоловіків і жінок періоду ранньої дорослості. 

Достовірно встановлено вплив місця проживання на рівень психологічного 

благополуччя жінок (F=13,27547, p≤0,01), R
2
=0,074 (7,4 %). Але немає підстав 

стверджувати наявність такого зв'язку у чоловіків (p>0,05). Динаміка зростання 

кількості жінок, що проживають в місті, зі зростанням рівня психологічного 

благополуччя представлена на рис. 2.11.  
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Рис. 2.11. Співвідношення сільських та міських жителів у групах жінок 

з низьким, середнім та високим рівнем психологічного благополуччя 

 

Порівняльний аналіз середніх значень результатів за шкалами підтвердив, 

що, загалом, рівень психологічного благополуччя жінок, які проживають в 

місті, є вищим. Найбільші відмінності (різниця ≥ 5 %) у результатах жінок з 
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міста і села виявлено за шкалами «позитивні стосунки з оточуючими», 

«автономія», «особистісне зростання» та самоприйняття». 

Дисперсійний аналіз також підтвердив найбільш достовірну значущість 

впливу місця проживання на вищезазначені шкали у жінок: 

- «самоприйняття» (F=20,05013, p≤0,01), R
2
=0,107191 (10,7 %); 

- «особистісне зростання» (F=12,87643, p≤0,01), R
2
=0,071585 (7,2 %); 

- «позитивні стосунки з оточуючими» (F=10,13129, p≤0,01), 

R
2
=0,057196 (5,7 %); 

- «автономію» (F=6,905098, p≤0,01), R
2
=0.039706 (4 %). 

Як з'ясувалося у процесі бесід та інтерв'ю, такі результати пов'язані з 

умовами життя жінок у селі, де на них накладаються більше навантажень та 

домашніх обов'язків, а можливостей професійної реалізації та особистісного 

зростання є менше. Водночас, у міських мешканок більше вільного часу, щоб 

доглядати за собою, дбати про свою зовнішність, що також є вагомим 

чинником психологічного благополуччя та самоприйняття молодої жінки. 

Дещо вищий рівень «позитивних відносин з оточуючими» у міських 

мешканок, з одного боку, зумовлений тим, що стосунки жінок у селі хоча й 

значно ближчі, проте часто мають негативно забарвлений характер; тоді як 

місто дає більше можливостей жінці зберігати дещо відсторонені, але 

позитивно забарвлені стосунки. З іншого боку, у місті простежуємо вищий 

рівень соціальної активності жінок (наприклад, волонтерської діяльності); тоді 

як у сільських жителів простежується більша зосередженість на власних 

турботах, домашніх клопотах. 

Також жінки, які проживають у місті, характеризуються вищим рівнем 

«автономії», що свідчить про їх самостійність, свободу дій, більш ранню 

сепарацію від батьківської сім'ї, чого часто не вистачає сільським мешканкам. 

Цікаво, що найнижчий рівень автономії встановлений у одружених жінок в 

селі, які, в силу обставин та гендерних стереотипів, змушені одночасно 

виконувати всю домашню роботу та доглядати за дітьми. У той же час 

одружені жінки, що проживають в місті, мають менше домашніх обов’язків, 
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вони вибудовують партнерські стосунки в парі і частіше покладаються на 

допомогу чоловіка.  

Згідно результату тесту СЖО Д. Леонтьєва у жінок, які проживають в 

місті, вищі показники осмисленості життя (табл. 2.4). Такі жінки сприймають 

своє життя як більш емоційно насичене та цікаве. У них вищі показники за 

шкалою «цілі в житті», більша задоволеність процесом життя, віра у власні 

сили та свобода вибору, краще сформована здатність вільно приймати рішення 

і втілювати їх у життя.  

Результати середніх значень за методикою К. Ріфф «Шкали 

психологічного благополуччя» у чоловіків, що мешкають в місті та селі, 

відрізняються мало (додаток Л, табл. Л.1). З діаграми на рис. 2.12 помітно, що 

найбільша частина чоловіків, які проживають в місті, у групах досліджуваних з 

низьким, та високим рівнем психологічного благополуччя. В той же час, 

основна частина сільських жителів має середній рівень психологічного 

благополуччя. 

 

низький рівень благополуччя

 місто

 село

30%

70%

 

 

56,8 %

43,2 %

середній рівень благополуччя

 місто

 село
43.2%

56.8%

 

 

33,3 %

66,7 %

низький рівень благополуччя

 місто

 село

66.7%

33.3%

 

 

 

 

Рис. 2.15. Співвідношення сільських та міських жителів у групах 

чоловіків з низьким, середнім та високим рівнем психологічного благополуччя 

 

За результатами середніх значень шкал психологічного благополуччя, 

значущі відмінності простежуємо тільки за параметром «самоприйняття». 

Вплив місця проживання на рівень «самоприйняття» у чоловіків підтверджують 

результати дисперсійного аналізу (F=7,136313, p≤0,01), R
2
=0,045706 (4,6 %). 

Результати за цією шкалою у чоловіків кардинально відрізняються від 

результатів жінок. Так, вищі показники за шкалою «самоприйняття» 
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спостерігаємо у чоловіків, що мешкають не у місті, а в селі. Це, на наш погляд, 

зумовлено тим, що у місті на сучасного чоловіка сильніший вплив мають 

гендерні стереотипи; наявна більша конкуренція та нижча оцінка своїх 

результатів молодим чоловіком, а отже має місце нижчий рівень самоприйняття 

та нижча здатність долати повсякденні справи.  

Дещо вищими у сільських жителів є і результати тесту СЖО Д. Леонтьєва 

(табл. 2.6). Так, помітно відрізняються показники за шкалами «керованість 

життям», «локус контролю Я», «результат життя»). Результати за шкалами 

«цілі в житті» та «процес життя» майже не відрізняються. Відмінності 

показників міських та сільських жителів зумовлені впливом чинника 

«сімейного стану». Так, якщо у місті чоловіки намагаються найперше здобути 

освіту, а згодом створити власну сім'ю, то значна частина сільських жителів 

першочергово вирішують завдання у сімейній сфері (частина одружених 

чоловіків серед сільських жителів складає 33 %, тоді як міських лише 10 %). А 

тому спостерігаємо як на загальний результат одночасно суттєвий плив мають 

різноманітні чинники.  

Отже, переживання психологічного благополуччя особистості періоду 

ранньої дорослості залежить від статі, віку та інших соціально-психологічних 

чинників. Найбільш значущими детермінантами психологічного благополуччя 

сучасної молоді є: «рівень освіти», «сімейний стан» та «місце проживання». 

Виявлення їх значущості для психологічного благополуччя сучасних чоловіків і 

жінок періоду ранньої дорослості є цінними для побудови практичних програм 

психологічної допомоги особистості.  

Ще одним питанням, що є важливим для практичного застосування 

результатів досліджуваної нами проблеми, стає аналіз характерних 

особливостей життєвого шляху осіб у періоді ранньої дорослості з різним 

рівнем психологічного благополуччя. Цьому присвячений наступний підрозділ 

роботи.  
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2.4. Диференціальний аналіз досліджуваних з різним рівнем переживання 

психологічного благополуччя 

 

Розглянемо особливості реалізації та прийняття життєвого шляху 

досліджуваними з низьким, середнім та високим рівнем переживання 

психологічного благополуччя. Згідно з основними підходами до дослідження 

психологічного благополуччя [66; 142; 161; 172], а також авторського 

визначення цього поняття [36, с. 15], психологічне благополуччя тісно 

пов’язане із продуктивністю реалізації особистості, прийняттям її життєвого 

шляху у різних часових перспективах. Це спонукало нас здійснити 

порівняльний аналіз досліджуваних з різним рівнем психологічного 

благополуччя та з′ясувати відмінності у виборі ними життєвих пріоритетів.  

Спочатку усі досліджувані за результатами методики К. Ріфф «Шкали 

психологічного благополуччя» були поділені на три основні групи (група № 1; 

група № 2 та група № 3).  

№ 1 – чоловіки та жінки з низьким рівнем психологічного благополуччя 

(результати нижчі за М±σ); 

- № 2 – чоловіки та жінки з середнім рівнем психологічного благополуччя 

(М±σ); 

- № 3 – чоловіки та жінки з високим рівнем психологічного благополуччя 

(результати вищі за М±σ). 

Пояснення таке: М – середнє значення; σ – середнє квадратичне 

відхилення від середнього значення. 

Правильність здійсненого розподілу, відповідно до загального рівня 

психологічного благополуччя, підтверджує t-критерій Стюдента, значення 

якого для вибірок осіб з низьким і середні рівнем переживання психологічного 

благополуччя становить t=1,97>tкрит (p≤0,05), з середнім і високим – 

t=1,92>tкрит (p≤0,05), а з низьким і високим – t=2,04>tкрит (p≤0,01). 

Аналогічні розрахунки для чоловіків і жінок з різним рівнем 

психологічного благополуччя були здійснені за оцінкою рівня осмисленості 
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життя респондентами. Встановлено, що t-критерій Стьюдента для чоловіків з 

низьким і середнім рівнем психологічного благополуччя становить t=2,33>tкрит 

(p≤0,05), з середнім і високим – t=2,6>tкрит (p≤0,05), а з низьким і високим – 

t=3,8>tкрит (p≤0,05). Для жінок з низьким і середнім рівнем психологічного 

благополуччя t-критерій Стюдента становить t=2,8>tкрит (p≤0,05), з середнім і 

високим – t=2,3>tкрит (p≤0,05), а з низьким і високим – t=8,7 >tкрит (p≤0,05). 

Таким чином, результати підтвердили достовірність здійсненого 

розподілу не тільки за методикою К. Ріфф «Шкали психологічного 

благополуччя», а й за рівнем осмисленості життя респондентів у різних часових 

перспективах, що відповідає авторському підходу до дослідження 

психологічного благополуччя.  

Наступним кроком (відповідно до суб’єктивних оцінок досліджуваних, 

отриманих на основі аналізу анкети «Моє минуле, теперішнє і майбутнє»), ми 

поділили чоловіків і жінок трьох груп за рівнем їх реалізації у різних часових 

перспективах та рівнем прийняття їх теперішнього і минулого.  

Математичні обрахунки таких результатів здійснено за допомогою F-

критерію Фішера на основі перевірки гіпотези про рівність генеральних 

дисперсій. Спочатку ми сформулювали нульову гіпотезу Hо про те, що 

дисперсії двох нормально розподілених сукупностей є рівними (S1
2
=S2

2
) – це 

випадок, коли рівень благополуччя не впливає на рівень реалізації чи 

прийняття. Відповідно, альтернативна гіпотеза H1 – дисперсії двох нормально 

розподілених сукупностей не є рівними (S1
2
≠S2

2
). Таким чином ми обчислювали 

значення F-критерію Фішера для сукупності загальних вибірок попарно взятих 

груп: «низький–середній» рівень, «низький–високий», «середній–високий» 

рівнень психологічного благополуччя. 

Тоді, відповідно до суб’єктивних оцінок досліджуваних, що були нами 

отримані на основі аналізу анкети «Моє минуле, теперішнє і майбутнє», ми 

поділили чоловіків і жінок трьох груп за рівнем їх реалізації у часових 

перспективах та рівнем прийняття їх теперішнього і минулого.  

Подальший аналіз здійснюємо почергово у кожній із часових перспектив. 
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Так, математично доведено вплив рівня психологічного благополуччя на 

суб’єктивне почуття реалізації у минулому. Для груп чоловіків з низьким та 

середнім рівнем психологічного благополуччя F=3,88>Fкрит, (p≤0,05), з середнім 

та високим F=1,61>Fкрит, (p≤0,05), з низьким і високим F=2,59>Fкрит, (p≤0,05). 

Для груп жінок з низьким та середнім рівнем психологічного благополуччя 

F=12,17>Fкрит, (p≤0,01), з середнім та високим F=7,81>Fкрит, (p≤0,01), з низьким і 

високим F=1,56>Fкрит, (p≤0,05). Отримані результати є свідченням чого, що зі 

зростанням рівня психологічного благополуччя зростає задоволеня особистістю 

своє реалізацією у минулому та відчуття власної продуктивності.  

Це узгоджується із унаочненням результатів дослідження (див. рис. 2.13), 

де представлено відносну кількість осіб з низьким, середнім та високим рівнем 

реалізації в минулому у групах досліджуваних з різним рівнем психологічного 

благополуччя. 
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Рис. 2.13. Відносна кількість осіб з низьким, середнім та високим рівнем 

реалізації в минулому у групах досліджуваних з різним рівнем психологічного 

благополуччя 

 

Примітки:  

група № 1 – особи з низьким рівнем психологічного благополуччя; 

група № 2 – особи з середнім рівнем психологічного благополуччя; 

група № 3 – особи з високим рівнем психологічного благополуччя 
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Як помітно на рис. 2.13, для досліджуваних групи № 1 – з низьким рівнем 

психологічного благополуччя – характерним є переважання негативних 

почуттів досліджуваних відносно минулого та незадоволення ним. Так, 60 % 

чоловіків та 53 % жінок відчувають свою низьку реалізованість у минулому, а 

17 % чоловіків та 10 % жінок стверджують, що їм не вдалося реалізувати у 

минулому майже нічого з того, що було задумано. Близько 40 % чоловіків, не 

бажають згадувати і коментувати своє минуле, що, на наш погляд, зумовлено 

впливом соціальних стереотипів, небажанням чоловіків говорити з іншими про 

свої проблеми. 

Наявність таких низьких показників реалізації в минулому у групі з 

низьким рівнем переживання психологічного благпоолуччя вказує на зв'язок 

цього явища з негативною оцінкою минулого. Це підтверджує нашу гіпотезу та 

є співзвучним різноманітним підходам до дослідження психологічного 

благополуччя, у яких звертається увага на зв'язок психологічного благополуччя 

з реалізацією різних аспектів життєвого шляху особистості у минулому [4; 40].  

Разом з тим, у частини досліджуваних (40 % чоловіків та 37 % жінок) 

простежуємо середній і лише у 10 % жінок – високий рівень реалізації у 

минулому (рис. 2.13). У процесі бесід з’ясовано, що, в основному, це ті жінки, 

які відчувають ностальгію за минулим та незадоволення своїм теперішнім. А 

отже, цим ще раз підтверджуємо низьку імовірність високої оцінки власної 

реалізації в минулому в осіб з низьким рівнем психологічного благополуччя. 

У досліджуваних групи № 2 – з середнім рівнем переживання 

психологічного благополуччя (рис. 2.13) – помітно знижується частина 

досліджуваних, у яких низький рівень реалізації у минулому (27 % чоловіків та 

10 % жінок). І лише половина з них (15 % чоловіків та 5 % жінок) пов′язують 

минуле з негативними переживаннями. Основну частину цієї групи складають 

ті, в кого середній рівень реалізації у минулому (65 % чоловіків та 81 % жінок). 

Переважання таких виявів реалізації у групі осіб з середнім рівнем 

психологічного благополуччя, згідно нашої гіпотези, є закономірним явищем. 

Водночас, у даній групі є 10 % жінок та 9 % чоловіків, які усвідомлюють свою 
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продуктивність та високу реалізованість у минулому, що наближає їхні 

особистісні характеристики до характеристик осіб групи № 3. 

Цікаво, що усі досліджувані з високим рівнем психологічного 

благополуччя (група № 3) оцінюють минуле як приємне, позитивне чи таке, що 

принесло важливий життєвий досвід; 67 % чоловіків та 64 % жінок вказують, 

що у минулому їм вдалося реалізувати достатньо багато задумів або майже все 

те, що хотілося, а 33 % чоловіків та 15 % жінок реалізували все заплановане і 

навіть більше. Отже, молоді чоловіки та жінки з високим рівнем 

психологічного благополуччя найбільш задоволені власним життям в 

минулому, у порівнянні з іншими групами. Події минулого інтерпретуються 

ними як такі, що дали стимул для розвитку та реалізації задуманого. 

Таким чином, простежуємо відмінності в усвідомленні реалізованості в 

минулому серед осіб з різним рівнем психологічного благополуччя. Так, 

емоційне ставлення до минулого та рівень реалізації у ньому є вищими у 

досліджуваних з високим та значно нижчими у досліджуваних із низьким 

рівнем психологічного благополуччя. Що також підтверджується 

дослідниками, які вказують на наявність зв'язку психологічного благополуччя з 

почуттям продуктивності життєвого шляху [4; 84]. 

Іншим важливим питанням є те, наскільки молоді люди з різним рівнем 

психологічного благополуччя приймають своє минуле, відчувають свою 

відповідальність за те, що відбувалося у їх житті в минулому та готові 

примиритися з різними подіями у минулому.  

Статистичні обрахунки F-критерію Фішера показали такі результати: для 

груп жінок з низьким та середнім рівнем психологічного благополуччя 

F=3,34>Fкрит, (р≤0,01), з середнім та високим F=1,77<Fкрит, (р≤0,05), з низьким і 

високим F=5,90>Fкрит, (p≤0,01). Отримані результати свідчать про значну 

відмінність груп жінок з низьким рівнем переживання психологічного 

благополуччя від груп із середнім та високим рівнем психологічного 

благополуччя за критерієм прийняття власного минулого.  
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Для чоловіків із низьким та високим рівнем психологічного благополуччя 

обчислене значення F-критерію Фішера не підтвердило початкову гіпотезу про 

вплив рівня психологічного благополуччя на прийняття ними минулого. 

Імовірною причиною цього є невідповідність вибірок груп № 1 і № 3 

нормальному розподілу. Тому висновок про відкидання гіпотези ми не робимо. 

Водночас, відмінності у рівні показників залежно від рівня психологічного 

благополуччя в кожній із груп чоловіків продемонстровано на рис. 2.14. Так, у 

групі № 1 (з низьким рівнем психологічного благополуччя) немає чоловіків із 

високим рівнем прийняття минулого, а у групі № 3 (з високим рівнем 

психологічного благополуччя) в усіх досліджуваних середній чи високий рівень 

прийняття минулого. 
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Рис. 2.14. Відносна кількість осіб з низьким, середнім та високим рівнем 

прийняття минулого у групах досліджуваних з різним рівнем психологічного 

благополуччя 

Примітки:  

група № 1 – особи з низьким рівнем психологічного благополуччя; 

група № 2 – особи з середнім рівнем психологічного благополуччя; 

група № 3 – особи з високим рівнем психологічного благополуччя 

 

На рис. 2.14 спостерігаємо низький рівень прийняття минулого у 60 % 

чоловіків та 47 % жінок групи № 1. Згідно результатів аналізу анкет, ці 

досліджувані хотіли б змінити у своєму минулому майже все або дуже багато. 

Такі результати свідчать, що у осіб із низьким рівнем психологічного 
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благополуччя переважає не лише явне незадоволення реалізацією у минулому, 

але й яскраво виражене неприйняття того, чого вже насправді не можна 

змінити. Відповідальність за те, що відбулося, молоді люди цієї групи 

переважно покладають на інших осіб чи зовнішні обставини; бажаючи прихо-

вати власні хиби, вони вдаються до різноманітних психологічних захистів [9]. 

Дещо менша частина досліджуваних цієї групи (40 % чоловіків та 42 % 

жінок) приймають те, що відбулося в минулому і хотіли б змінити небагато. У 

них середній рівень прийняття минулого і, в основному, достатньо реалістичне 

розуміння того, що ще можна змінити в теперішньому. Близько 10 % жінок 

групи № 1 вказали, що за можливості щось змінити в минулому, залишили б 

усе так, як і було. Це з одного боку можна інтерпретувати як високий рівень 

прийняття минулого, а з іншого – як загалом пасивну життєву позицію («є, як 

є»), частину життєвого сценарію чи тенденцію до нівелювання власної 

значущості та можливості впливати на своє життя (друга гіпотеза пізніше 

підтвердилась при аналізі їх ставлення до теперішнього і майбутнього). 

У досліджуваних групи № 2 – з середнім рівнем психологічного 

благополуччя – значно менший відсоток тих, в кого низький рівень прийняття 

минулого (32 % чоловіків та 22 % жінок). Лише 5 % чоловіків цієї групи на 

запитання: «Чи Ви б хотіли щось змінити у своєму минулому?» відповіли, що 

змінили б своє життя кардинально. У 54 % чоловіків та 62 % жінок групи № 2 – 

середній рівень прийняття минулого, вони відповіли, що зовсім мало чи майже 

нічого не змінювали б у ньому. Ще 14 % чоловіків та 16 % жінок задоволені 

своїм минулим повністю і, що важливо, вони приймають його як важливий 

життєвий досвід та ресурс для теперішнього. Таким чином, спостерігаємо 

більші показники прийняття минулого порівняно із групою № 1 (рис. 2.14).  

Для аналізу загальних тенденцій переживання психологічного 

благополуччя проаналізуємо результати у групі № 3 – з високим рівнем 

психологічного благополуччя. 

Так, серед досліджуваних цієї групи низький рівень прийняття минулого 

спостерігаємо у 14 % жінок. Такі жінки, не зважаючи на бажання багато чого 
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змінити в минулому, вказують на важливий життєвий досвід з минулого та 

постійне бажання особистісного зростання.  

Як і у групі №2, більшість досліджуваних з високим рівнем 

психологічного благополуччя розуміють і приймають різні сторони свого життя 

в минулому і бажали б змінити лише дещо. У той же час, в групі № 3 явно 

зростає кількість осіб з високим рівнем прийняття минулого. Так, 33 % 

чоловіків та 29 % жінок групи осіб з високим рівнем психологічного 

благополуччя абсолютно задоволені своїм минулим та відчувають потужний 

ресурс і досвід, який воно дало. Досліджувані-чоловіки цієї групи (майже 90 %) 

говорять про власні здобутки в минулому, тоді як більшість жінок, в силу 

гендерних особливостей, більшість своїх заслуг покладають на інших осіб та 

обставини (70 %) [97].  

Загалом, більшість осіб, які готові приймати минуле таким, яким воно є, 

відчувають ряд позитивно забарвлених емоцій відносно минулого, надійність та 

опору в теперішньому. Це знаходить відображення як на суб'єктивному почутті 

щастя чоловіка чи жінки, так і на рівні їх психологічного благополуччя.  

Далі спробуємо проаналізувати зв'язок рівня психологічного 

благополуччя з суб’єктивною оцінкою теперішнього.  

Статистичні обрахунки F-критерію Фішера показали, що для груп 

чоловіків з низьким та середнім рівнем психологічного благополуччя 

F=2,48>Fкрит, (p≤0,01), з середнім та високим F=1,15<Fкрит, (p≤0,05), з низьким і 

високим F=2,28>Fкрит, (p≤0,05). Для груп жінок з низьким та середнім рівнем 

психологічного благополуччя F=1,67>Fкрит, (p≤0,05), з середнім та високим 

F=1,37<Fкрит, (p≤0,05), з низьким і високим F=2,29>Fкрит, (p≤0,05).  

Рівень реалізації досліджуваними чоловічої та жіночої вибірок у 

теперішньому представлений на рис. 2.15. 
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Рис. 2.15. Відносна кількість осіб з низьким, середнім та високим рівнем 

реалізації у теперішньому у групах досліджуваних з різним рівнем 

психологічного благополуччя 

Примітки:  

група № 1 – особи з низьким рівнем психологічного благополуччя; 

група № 2 – особи з середнім рівнем психологічного благополуччя; 

група № 3 – особи з високим рівнем психологічного благополуччя  

 

Так, близько 20 % чоловіків та 37 % жінок групи № 1 незадоволені своєю 

реалізацією у теперішньому; 60 % чоловіків та 53 % жінок стверджують, що їм 

вдається реалізовувати досить багато із запланованого, а 20 % чоловіків та 10 % 

жінок свою реалізацію в теперішньому оцінюють високо. Такі показники, що є 

вищими, у порівнянні з оцінками реалізації в минулому у цій групі, пов'язані зі 

зростанням почуття відповідальності в молодих людей та збільшенням 

можливостей пробувати себе в різних ролях. Більшість досліджуваних цієї 

групи мають достатньо реалістичне ставлення до теперішнього. Лише 5 % 

досліджуваних кожної статі мають негативні емоційні переживання відносно 

теперішнього (пригадаємо, що вітсоток чоловіків, які негативно оцінюють 

минуле у цій групі був значно вищий – 42 %), а 15 % чоловіків та 5 % жінок 

виражають незрілу, «дитячу» позицію, попри відсутність конкретних змін у 

житті, вони задоволені своєю реалізацією у теперішньому і описують теперішнє 

словами «рай», «пригода», «щастя та насолода» тощо. 

Досліджувані із середнім рівнем психологічного благополуччя (група 

№ 2) за багатьма характеристиками схожі до осіб групи № 1: попри 
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переважаючий позитивно-нейтральний емоційний стан відносно теперішнього 

(80 % чоловіків та 75 % жінок) у цій групі є досліджувані, для яких теперішнє 

викликає спектр негативних переживань (5 % чоловіків та 8 % жінок). Ті, для 

кого теперішнє забарвлене в основному у позитивних тонах (15 % чоловіків та 

20 % жінок) все ж наводять конкретні життєві факти. Цікаво, що у цій групі 

зменшується кількість чоловіків і жінок, які були б абсолютно задоволені своєю 

реалізацією; у них більш реалістична та критична оцінка ситуації. Водночас 

зростає кількість досліджуваних, які відчувають, що реалізують достатньо 

багато чи майже все, що хотілося б, що також помітно з рис. 2.15.  

У порівнянні з минулим, досліджувані чоловіки та жінки групи № 3 

описують теперішнє із меншою кількістю виражених негативних чи лише 

позитивних оцінок. Так, 85 % досліджуваних з високим рівнем психологічного 

благополуччя сприймають теперішнє у позитивно-нейтральних тонах, а 

труднощі вважають можливостями навчання та особистісного зросту і лише 

15 % досліджуваних групи відзначають яскравість емоційних переживань у 

теперішньому та абсолютну задоволеність теперішнім. Зокрема, 89 % чоловіків 

та 72 % жінок реалізують у теперішньому дуже багато з того, що хотілося б, 

а 11 % чоловіків та 14 % жінок вважають, що їм вдається досягати усього 

бажаного і навіть більше. Лише 14 % жінок цієї групи, у яких виражені ознаки 

переживання життєвої кризи, вважають, що реалізують зовсім мало.  

Аналіз рівня прийняття теперішнього у осіб з різним рівнем 

психологічного благополуччя показав, що більшість досліджуваних приймають 

своє теперішнє таким, яким воно є, і бажають змінити небагато.  

Статистичні обрахунки F-критерію Фішера засвідчили зв'язок рівня 

психологічного благополуччя жінок на рівень прийняття ними теперішнього 

(для груп з низьким та середнім рівнем психологічного благополуччя 

F=1,52>Fкрит, (p≤0,05), з середнім та високим F=3,10<Fкрит, (p≤0,01), з низьким і 

високим F=7,47>Fкрит, (p≤0,01)). Відмінності між групами жінок з низьким та 

високим рівнем психологічного благополуччя за критерієм прийняття 

теперішнього простежуємо і з рисунка (рис. 2.16).  
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Рис. 2.16. Відносна кількість осіб з низьким, середнім та високим рівнем 

прийняття теперішнього у групах досліджуваних з різним рівнем 

психологічного благополуччя 

Примітки:  

група № 1 – особи з низьким рівнем психологічного благополуччя; 

група № 2 – особи з середнім рівнем психологічного благополуччя; 

група № 3 – особи з високим рівнем психологічного благополуччя  

 

Для загальної вибірки чоловіків отримуємо такі результати: для груп 

чоловіків з низьким та середнім рівнем психологічного благополуччя 

F=9,09>Fкрит, (p≤0,01), з середнім та високим F=5,1<Fкрит, (p≤0,01), з низьким і 

високим F=7,47>Fкрит, (p≤0,01). Значущі відмінності між чоловіками груп № 1, 

№ 2 і № 3 підтверджуються на рис. 2.16 і свідчать про вплив рівня 

психологічного благополуччя на рівень прийняття ними теперішнього. Так, 

серед чоловіків з низьким рівнем психологічного благополуччя немає тих, які 

були б абсолютно задоволені теперішнім і приймали його таким, яким воно є. 

Зауважимо, що жінки з низьким рівнем психологічного благополуччя 

найбільш гостро переживають труднощі у теперішньому або втікають від 

реальності у фантазії, але не вирішують завдань наявної ситуації. Чоловіки 

менш схильні до подібної позиції, більшість невдач вони пояснюють 

проблемами у минулому. А оскільки близько 70 % чоловіків і лише 50 % жінок 

цієї групи вважать, що несуть особисту відповідальність за своє життя в 
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теперішньому, це певним чином знімає частину відповідальності і допомагає 

молодим чоловікам підтримувати позитивний Я-образ [24].  

Ситуація серед досліджуваних з середнім та високим рівнем 

психологічного благополуччя дещо відрізняється. Так, у 60 % чоловіків та 60 % 

жінок групи № 2 – середній рівень прийняття теперішнього, а у 14 % чоловіків 

та 5 % жінок – високий; а у 26 % чоловіків та 35 % низький. Подібна ситуація (з 

незначним зниженням низьких та зростанням середніх та високих показників) у 

групі № 3. У осіб з високим рівнем психологічного благополуччя (особливо 

серед жінок) невисока потреба змінити своє життя. Фразу «Якщо б я міг (могла) 

щось змінити у своєму житті, то я б…» більшість досліджуваних продовжують 

так: «змінив (змінила) досить мало» (67 % чоловіків та 71 % жінок), «змінив 

(змінила) багато» чи «змінив (змінила б) майже усе» (22 % чоловіків та 14 % 

жінок) і лише 11% чоловіків та 15% жінок кажуть, що не змінювали б нічого. 

Тобто, у порівнянні з минулим, досліджувані з середнім та високим рівнем 

психологічного благополуччя у теперішньому не відчувають абсолютного 

прийняття, але демонструють виражене бажання постійно розвиватися і 

самовдосконалюватись. Така ситуація у досліджуваних з високим рівнем 

психологічного благополуччя спонукає нас замислитись над тим, що у 

теперішньому важливішим є не прийняття, а зміна, активне перетворення подій 

життєвого шляху (тоді як прийняття більше стосується минулого особистості). 

Оскільки, не маючи можливість повернутися в минуле, для молодої особистості 

важливо з ним примиритися і його прийняти. Але теперішнє необхідно щодня 

творити, змінювати, конструювати. 

Близько 80 % чоловіків і жінок групи з високим рівнем психологічного 

благополуччя (№ 3) вважають, що самостійно несуть відповідальність за своє 

життя в теперішньому. З одного боку, такий високий показник може свідчити 

про характерну здатність осіб із високим рівнем психологічного благополуччя 

контролювати події власного життя, проявляти самостійність. З іншого боку – 

усвідомлення відповідальності за процес життя у періоді ранньої дорослості є 

важливою характеристикою вікового періоду [54]. А тому більш психологічно 
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благополучними є ті, які приймають на себе основні життєві завдання, 

освоюють нові життєві функції та ролі.  

Аналіз очікуваного рівня задоволення своєю реалізацією у майбутньому 

досліджуваними різних груп також показав цікаві відмінності у результатах 

(див. рис. 2.20). Згідно статистичних обрахунків F-критерію Фішера (для груп 

жінок з низьким та середнім рівнем психологічного благополуччя F=2,67>Fкрит, 

(p≤0,01), з середнім та високим F=3,10<Fкрит, (p≤0,05), з низьким і високим 

F=11,46>Fкрит, (p≤0,01). Для груп чоловіків з низьким та середнім рівнем 

психологічного благополуччя статистично значущого результату не виявлено 

(F<Fкрит), з середнім та високим рівнем психологічного благополуччя – 

F=7,78>Fкрит, (p≤0,01), з низьким і високим F=9,11>Fкрит, (p≤0,01).  

Відмінності у різних групах досліджуваних продемонстровано 

на рис. 2.17.  
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Рис. 2.17. Відносна кількість осіб з низьким, середнім та високим рівнем 

очікуваної реалізації в майбутньому у групах досліджуванихз різним рівнем 

психологічного благополуччя 

Примітки:  

група № 1 – особи з низьким рівнем психологічного благополуччя; 

група № 2 – особи з середнім рівнем психологічного благополуччя; 

група № 3 – особи з високим рівнем психологічного благополуччя  
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Так, від групи № 1 до групи № 3 спадає відсоток низьких та зростає 

відсоток високих показників, що свідчить про загальну тенденцію до вищих 

очікувань від майбутнього у осіб з вищим рівнем психологічного благополуччя.  

У групі № 1 – з низьким рівнем психологічного благополуччя – більшість 

жінок очікують середніх чи помірно високих результатів. В той же час основна 

частина чоловіків, незважаючи на незначні результати у минулому та 

теперішньому, мають найвищі очікування відносно реалізації в майбутньому, у 

порівнянні з іншими групами. Виникає питання, на основі чого побудовані такі 

очікування чоловіків з низьким рівнем психологічного благополуччя? 

Враховуючи, що більше половини їх не вважають себе відповідальними за 

майбутнє, покладаючись на інших осіб та обставини, можна припустити, що 

такі очікування є своєрідною втечею від реальної ситуації, захисним 

механізмом інфантильного утворення, що допомагає молодим чоловікам 

підтримувати власний Я-образ та віру у майбутнє [9]. 

Найбільша небезпека, на наш погляд, існує для чоловіків і жінок, які 

очікують від майбутнього негативних подій (10 % чоловіків та 11 % жінок 

групи № 1 – з низьким рівнем психологічного благополуччя). Відсутність 

почуття надії та позитивних очікувань звужують шляхи самореалізації 

особистості, є причиною обмеження багатьох життєвих перспектив молоді [39; 

40; 84; 85]. У осіб з середнім рівнем переживання психологічного благополуччя 

негативних очікувань значно менше (4 % чоловіків та 2 % жінок), а серед тих, в 

кого рівень вияву цього феномену високий, таких практично немає. Більшість 

досліджуваних чоловіків і жінок з високим рівнем психологічного 

благополуччя вважають, що саме від їхніх дій в теперішньому найбільше буде 

залежати їх майбутнє, вони здатні до побудови власної системи цінностей, 

визначення стратегічних життєвих цілей, що свідчить про набуття ними 

автономії та зрілості.  

Згідно результатів аналізу бесід та даних авторської анкети «Моє минуле, 

теперішнє і майбутнє» очікування осіб із високим рівнем психологічного 

благополуччя найбільш реалістичні та побудовані на основі минулих і 
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актуальних досягнень. Закономірним виявився той факт, що усі досліджувані 

чоловіки та жінки з високим рівнем психологічного благополуччя 

усвідомлюють тісний зв'язок часових перспектив (а особливо теперішнього і 

майбутнього). У групах з середнім рівнем психологічного благополуччя такий 

зв'язок усвідомлює і описує близько 75 % респондентів, а у інших 25 % 

зазвичай наявне неприйняття чи «випадання» із життєвого шляху якоїсь із 

часових перспектив. У групах з низьким рівнем психологічного благополуччя 

ситуація взагалі кардинально відрізняється. Тут лише 25 % чоловіків та 55 % 

жінок відчувають зв'язки минулого, теперішнього і майбутнього, а у 75 % 

чоловіків та 45 % жінок втрачається розуміння якоїсь із часових перспектив як 

складової цілісного життєвого процесу.  

Таким чином, отримані результати вказують на зв'язок психологічного 

благополуччя сучасних чоловіків і жінок періоду ранньої дорослості з рівнем 

прийняття їх минулого та теперішнього, очікуваннями від майбутнього, 

узгодженості різних часових перспектив та цілісності життєвого шляху. Це не 

суперечить нашій гіпотезі та підтверджує авторське визначення поняття 

«психологічного благополуччя» [36]. 

Розглянемо задоволення життєвими сферами та пріоритети чоловіків і 

жінок раннього дорослого віку з різними рівнем психологічного благополуччя. 

Згідно з нашим підходом, подальший аналіз трьох груп досліджуваних (з 

низьким, середнім та високим рівнем переживання психологічного 

благополуччя) передбачає характеристику їх пріоритетних життєвих сфер у 

різних часових перспективах. 

Так, у результаті аналізу суб′єктивних оцінок досліджуваних [48], 

встановлено, що чоловіки та жінки групи № 1 – з низьким рівнем 

психологічного благополуччя – найчастіше, порівняно з іншими групами, 

відзначають проблеми зі здоров′ям та навчанням, освітою у минулому. 

Припускаємо, що це саме ті життєві сфери, які з дитинства дають фундамент 

для продуктивного розвитку та реалізації особистості та корелюють із рівнем 

психологічного благополуччя у дорослому віці.  
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Жінки даної групи часто виявляють незадоволення сферою «професійної 

реалізації» у минулому; чоловіки ж у цій групі, хоч і раніше починають 

професійне життя, проте, не маючи відповідного підґрунтя, також в основному 

не досягають відповідних результатів. Обидві статі характеризуються низькою 

суспільною активністю у минулому. У зв’язку з чим ми вважаємо, що 

нездатність вийти за рамки вузьких власних потреб, проявити себе у допомозі 

іншим (що є вагомими характеристиками самоактуалізованих особистостей [99; 

128]), одночасно може бути причиною та наслідком низького рівня 

психологічного благополуччя у періоді ранньої дорослості. 

На противагу, найбільш високо оцінюють власну суспільну активність у 

минулому чоловіки з високим рівнем психологічного благополуччя. Наявність 

широких соціальних контактів, здатність до самовираження та побудови 

конструктивних взаємовідносин створюють надійне підґрунтя для 

продуктивної реалізації молодого чоловіка у дорослому віці. Так, чоловіки з 

середнім та високим рівнем психологічного благополуччя (№ 2 та № 3) високо 

оцінюють сфери «стосунків з близькими, друзями» та «життєвих цінностей, 

сенсів».  

Чоловіки та жінки груп № 2 і № 3, на відміну від групи з низьким рівнем 

психологічного благополуччя, в основному задоволені сферою «здоров′я» у 

минулому, або ж вважають проблеми зі здоров′ям у минулому незначними, 

такими, що не мають для їх теперішнього життя вагомого значення. Жінки у 

цих групах також відзначаються найбільш високими оцінками сфер «віри, 

духовності», «життєвих цінностей» та «навчання, освіти». Загалом, варто 

відзначити, що досліджувані з високим рівнем психологічного благополуччя 

найбільш задоволені різними життєвими сферами у минулому та сприймають 

минуле як важливий ресурс і досвід. 

За допомогою завдань авторської анкети «Моє минуле, теперішнє і 

майбутнє» та запитань у ході бесід (напр.: «Що для Вас було найбільш 

важливим у минулому?») ми визначили перелік пріоритетів минулого, на які 



119 

найчастіше вказують чоловіки та жінки з різним рівнем психологічного 

благополуччя у ранній дорослості (табл. 2.7). 

Спостерігаємо, що основні пріоритети чоловіків і жінок залишаються ті ж 

самі у різних групах. Простежуємо тільки як змінюється порядок основних 

пріоритетів, а також додаються деякі сфери у осіб з високим рівнем 

психологічного благополуччя (зокрема, суспільна активність та матеріальне 

становище у чоловіків). Найчастіше серед пріоритетів минулого у чоловіків і 

жінок зустрічається сфера «стосунків з близькими, друзями». Це вказує на 

наявність у дитячому, підлітковому та юнацькому віці соціально-психологічної 

підтримки, хорошої атмосфери у сім′ї, що, на думку класичних та сучасних 

авторів, є вагомими чинниками психологічного благополуччя молодої 

особистості [34; 63; 176]. 

Таблиця 2.7 

Вибір пріоритетів минулого чоловіків і жінок з різним рівнем 

переживання психологічного благополуччя 

Рівні  Минуле 

чоловіки жінки 

Високий 1. Стосунки з близькими, друзями. 

2. Навчання, освіта. 

3. Суспільна активність, 

матеріальне становище. 

1. Стосунки з близькими, друзями. 

2. Здоров′я. 

3. Навчання, освіта; кохання, стосунки. 

Середній 1. Навчання, освіта. 

2. Стосунки з близькими, друзями. 

3. Здоров′я. 

1. Навчання, освіта.  

2. Стосунки з близькими, друзями. 

3. Здоров′я. 

Низький 1. Здоров′я. 

2. Навчання, освіта. 

3. Стосунки з близькими, друзями. 

1. Здоров′я. 

2. Навчання, освіта; стосунки з близькими, 

друзями. 

3. Кохання, стосунки. 

 

Сфера «здоров′я», що найчастіше зустрічається серед пріоритетів осіб з 

низьким рівнем психологічного благополуччя, поступається сфері «відносин з 

близькими, друзями», а також «навчання, освіти» і зникає серед списку 

основних пріоритетів чоловіків із високим рівнем психологічного 

благополуччя. Підтвердження зв’язку здоров′я із психологічним благополуччям 

особистості знаходимо у працях Е. Дисі, Р. Райана та К. Фредеріка тощо [185; 

190]. За допомогою бесід та інтерв’ю з’ясовано, що у чоловіків і жінок з 



120 

низьким рівнем психологічного благополуччя часто виникали проблеми зі 

здоров′ям у минулому, в той час як інші досліджувані мали можливість менше 

задумуватися над подібними проблемами та реалізувати інші життєві завдання. 

Додатково встановлено, що чоловіки та жінки із високим рівнем 

психологічного благополуччя раніше почали задумуватися над питаннями 

особистісного розвитку, самовдосконалення, тоді як особи з низьким рівнем 

психологічного благополуччя (а особливо жінки) більше були занепокоєні 

своєю зовнішністю, мали труднощі у подоланні комплексів підліткового віку. 

У теперішньому, як і в минулому, чоловіки та жінки з низьким рівнем 

психологічного благополуччя усвідомлюють найменшу реалізованість у сфері 

«суспільної активності». Це вкотре підтверджує зворотній зв'язок пасивної, 

незацікавленої позиції до життя із рівнем переживання психологічного 

благополуччя сучасної молоді, вказує на необхідність вироблення активної, 

життєтворчої позиції особистості у періоді ранньої дорослості [35; 139; 153]. 

Що стосується теперішнього, у чоловіків групи № 1 – з низьким рівнем 

психологічного благополуччя – зростає рівень задоволення своїм здоров′ям та 

сферою «зовнішності». Переживши проблеми та кризи дитячого і підліткового 

віку, сучасні чоловіки періоду ранньої дорослості, загалом, здатні до 

самоприйняття, усвідомлюють більше можливостей впливати на власне життя. 

Чоловіки та жінки з низьким рівнем психологічного благополуччя вище, 

порівняно з іншими життєвими сферами, оцінюють «життєві цінності, сенси», 

«відпочинок та дозвілля», але найменш задоволені своїм професійним життям. 

Так, жінки цієї групи, хоч і мають більше часу для своєї реалізації, все ж не 

використовують його продуктивно, а переживають момент стагнації, 

«екзистенційної монотонності», що особливо небезпечна для періоду ранньої 

дорослості [114]. У разі такої позиції виникає необхідність психологічної 

допомоги молодим жінкам у пошуку себе, переоцінці власних життєвих 

цінностей та  пріоритетів. 

Чоловіки та жінки з середнім і високим рівнем психологічного 

благополуччя (групи №2 та №3) високо оцінюють сфери «відносин з 
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близькими, друзями», «життєвих цінностей, сенсів», «здоров′я», «зовнішності», 

«навчання, освіти». На відміну від чоловіків з низьким та середнім рівнем 

психологічного благополуччя, чоловіки групи № 3 значно більше задоволені 

сферами «кохання, стосунків», «професійної реалізації», а жінки – сферою 

«віри, духовності».  

Найчастіше до пріоритетів теперішнього чоловіки та жінки відносять такі 

(табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Вибір пріоритетів теперішнього чоловіків і жінок з різним рівнем 

психологічного благополуччя 

 Пріоритети теперішнього 

 Чоловіки Жінки 

Високий 1. Стосунки з близькими, друзями. 

2. Матеріальне становище. 

3. Здоров′я; життєві цінності, сенси; 

кохання, стосунки; соціальна 

активність та професійна реалізація. 

1. Стосунки з близькими, друзями. 

2. Кохання, стосунки; професійна 

реалізація; віра, духовність. 

3. Здоров′я. 

Середній 1. Здоров′я. 

2. Кохання, стосунки; стосунки з 

близькими, друзями. 

3. Матеріальне становище; 

професійна реалізація. 

1. Здоров′я; кохання,стосунки. 

2. Стосунки з близькими, друзями; 

навчання, освіта. 

3. Матеріальне становище; 

професійна реалізація.  

Низький 1. Здоров′я. 

2. Стосунки з близькими, друзями; 

кохання, стосунки. 

3. Професійна реалізація; відпочинок 

та дозвілля. 

1. Здоров′я; стосунки з близькими, 

друзями. 

2. Кохання, стосунки; матеріальне 

становище. 

3. Професійна реалізація. 

 

Як і у оцінках минулого, до основних пріоритетів осіб із високим рівнем 

психологічного благополуччя найчастіше входить сфера «відносин з 

близькими, друзями». Такі результати свідчать про усвідомлення особами з 

високим рівнем психологічного благополуччя потреби в налагодженні 

довірливих взаємовідносин та близькості, що є одним із основних завдань та 

провідною тенденцією серед осіб раннього дорослого віку [80; 153; 176]. 

Зауважимо, що одну із провідних ролей у чоловіків з високим рівнем 

психологічного благополуччя відіграє «матеріальне становище», тоді як для 

жінок із високим рівнем психологічного благополуччя ця сфера не є 

пріоритетом (хоча є пріоритетом для жінок з середнім і низьким рівнем 
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психологічного благополуччя). З’ясовано, що жінки з високим рівнем вияву 

досліджуваного феномену частіше ставлять на перше місце благополуччя 

близьких людей, емоційну (а не матеріальну) турботу про інших. Разом з тим, 

більшість сучасних чоловіків бажають самореалізуватися, бути матеріально 

незалежними та мати можливість у подальшому краще забезпечувати і 

фінансово турбуватися про свою сім′ю [35].  

Хоча у чоловіків з високим рівнем психологічного благополуччя зростає 

кількість одночасно важливих пріоритетів, встановлено, що такі чоловіки в 

основному реалізуються у двох напрямках: відносин та професійного життя, 

використовуючи для цього інші життєві сфери як допоміжні (наприклад, 

матеріальне становище як спосіб забезпечення сім′ї (відносин)). Для жінок з 

високим рівнем психологічного благополуччя вагому роль відіграють сфери 

«життєвих цінностей, сенсів» та «віри, духовності». Такі жінки, обираючи 

сфери для реалізації, найперше опираються на свої духовні потреби, сенси, 

місію,– шукаючи таким чином шлях від свого внутрішнього до зовнішнього 

світу. 

Подальший аналіз пріоритетів теперішнього у досліджуваних показав, що 

лише у групі з низьким рівнем психологічного благополуччя серед чоловіків 

зустрічається такий пріоритет, як «відпочинок та дозвілля». У інших групах 

сучасні чоловіки та жінки, вирішуючи низку важливих завдань, не вважають 

цю сферу одним із найбільш актуальних пріоритетів, надаючи перевагу 

активній реалізації та продуктивності життєвого шляху. Таким чином, постійна 

внутрішня і зовнішня активність, пошук нових шляхів розвитку і 

самовдосконалення, і, як наслідок, продуктивна реалізація на життєвому шляху 

є характеристиками здорової, психологічно благополучної особистості періоду 

ранньої дорослості. 

Подібну картину у пріоритетах чоловіків і жінок спостерігаємо в осіб з 

низьким та середнім рівнем психологічного благополуччя (табл. 2.8). Так, 

основними є сфери «здоров′я», відносин, «професійної реалізації» та 

«матеріального становища». При цьому пріоритети чоловіків і жінок з високим 
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рівнем психологічного благополуччя суттєво відрізняються і від інших груп, і 

між собою (табл. 2.9). Так, якщо у чоловіків груп № 1 та № 2 професійна 

реалізація знаходиться на третьому місці, то у чоловіків з високим рівнем 

психологічного благополуччя це той пріоритет, який зустрічається найчастіше. 

У результаті бесід та інтерв’ю нам вдалося з′ясувати, що для таких чоловіків 

найважливішим є саморозвиток та можливість якісно турбуватися про 

майбутню сім′ю (зокрема, здобуваючи матеріальні ресурси).  

Таблиця 2.9 

Вибір пріоритетів майбутнього чоловіків і жінок з різним рівнем 

психологічного благополуччя 

 Пріоритети майбутнього 

 Чоловіки Жінки 

Високий 1. Професійна реалізація; матеріальна 

становище. 

2. Стосунки з близькими, друзями; 

здоров′я. 

3. Кохання, стосунки; віра, 

духовність; життєві цінності, сенси. 

1. Стосунки з близькими, друзями.  

2. Кохання, стосунки; здоров′я; 

професійна реалізація; віра, духовність. 

3. Відпочинок та дозвілля. 

Середній 1. Кохання, стосунки; стосунки з 

близькими, друзями; здоров′я. 

2. Матеріальна становище. 

3. Професійна реалізація. 

1. Кохання, стосунки; здоров′я. 

2. Стосунки з близькими, друзями; 

професійна реалізація. 

3. Матеріальне становище. 

Низький 1. Здоров′я. 

2. Кохання, стосунки; стосунки з 

близькими, друзями; 

матеріальне становище. 

3. Професійна реалізація. 

1. Кохання, стосунки; стосунки з 

близькими, друзями; здоров′я. 

2. Професійна реалізація. 

3. Матеріальне становище. 

 

Як чоловіки, так і жінки з високим рівнем психологічного благополуччя, 

до пріоритетів майбутнього часто відносять життєві цінності,  моральні ідеали, 

духовні пошуки. Підтверджуючи позицію представників гуманістичного 

напряму психології, ми вважаємо, що в цьому виражається здатність 

психологічно благополучних, самоактуалізованих особистостей до глибокого 

розуміння життя, наповнення його індивідуальним та неповторним змістом [59; 

60; 91; 99; 128].  

Сучасні жінки з високим рівнем психологічного благополуччя відносно 

майбутнього часто вказують на свою відповідальність за створення домашнього 

затишку, організацію сфери «дозвілля і відпочинку». А отже усвідомлення 
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різних функцій та ролей жінки є важливим чинником її психологічного 

благополуччя у періоді ранньої дорослості.  

Таким чином, здійснений нами порівняльний аналіз особливостей особис-

тісної реалізації та прийняття життєвого шляху досліджуваних з різним 

переживання рівнем психологічного благополуччя, а також аналіз життєвих 

пріоритетів осіб з високим, середнім та низьким рівнями вияву цього феномену 

дає можливість не лише встановити факти, загальні тенденції, але й здійснити 

прогнози та виявити ресурсні і проблемні сфери особистості у кожному 

індивідуальному випадку. 

 

2.5. Індивідуальний профіль особистості як спосіб аналізу психологічного 

благополуччя у віці ранньої дорослості 

 

Реалізоване емпіричне дослідження, присвячене особливостям психо-

логічного благополуччя особистості періоду ранньої дорослості, показало необ-

хідність інтеграції емпіричних результатів у практичну діяльність психолога, 

для чого ми визначили таке. 

По-перше, підібраний нами комплекс методів може бути зручним для 

застосування у індивідуальній роботі з досліджуваним. Він дає змогу здійснити 

цілісну оцінку життєвого шляху, проаналізувати проблемні та ресурсні сторони 

особистості, зони розвитку та самовдосконалення. Такий комплекс методів має 

не лише діагностичну, але й терапевтичну спрямованість, відкриває перед 

молодою людиною нові напрямки та можливості роботи над собою. 

По-друге, комплекс психодіагностичних методів дає змогу побудувати 

індивідуальний профіль психологічного благополуччя респондента, що є 

системою узагальнених психодіагностичних відомостей про досліджуваного, 

зафіксованих у вигляді діаграм та рисунків, які відображають основні 

характеристики часових перспектив життэвого шляху особистості і є основою 

подальшої консультативно-терапевтичної роботи. 
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Побудова індивідуального профілю психологічного благополуччя 

респондента здійснюється на основі показників психологічного благополуччя 

особистості періоду ранньої дорослості, згідно концептуальної моделі нашого 

дослідження (див. п. 1.4). 

Для цього необхідно здійснити зазначені нижче кроки. 

1. Діагностика загального рівня психологічного благополуччя та його 

складових (методика К. Ріфф «Шкали психологічного 

благополуччя»). 

2. З′ясування емоційного забарвлення різних часових перспектив 

життєвого шляху досліджуваного, ставлення до минулого, 

теперішнього і майбутнього (авторська анкета «Моє минуле, 

теперішнє і майбутнє», опитувальник СЖО Д. Леонтьєва, бесіда та 

інтерв’ю).  

3. Аналіз осмисленості життя респондента, здатності до управління 

власним життям (опитувальник СЖО Д. Леонтьєва, бесіда та 

інтерв’ю (аналіз мікро- та макро-подій життя)). 

4. Діагностика життєвих сфер досліджуваного, цінностей та 

пріоритетів різних часових перспектив (авторська анкета «Моє 

минуле, теперішнє і майбутнє», опитувальник «Життєві завдання»). 

5. Аналіз суб’єктивної оцінки особистісної реалізації та рівня 

прийняття різних часових перспектив (авторська анкета «Моє 

минуле, теперішнє і майбутнє»,бесіда та інтерв’ю).  

6. Виявлення вирішених/невирішених, актуальних та перспективних 

завдань, даностей і ресурсів життєвого шляху досліджуваного 

(авторський опитувальник «Життєві завдання», бесіда та інтерв’ю) 

тощо. 

Побудований профіль буде корисним у консультативній практиці чи 

веденні психологічного супроводу, дасть змогу здійснити швидку експрес-

діагностику, визначити напрямки подальшої роботи з досліджуваним, а при 

потребі – перевірити ефективність цієї роботи. 
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Модель побудови індивідуального профілю психологічного благополуччя 

респондента та алгоритм її аналізу представляємо у наступній послідовності 

трьох її етапів. 

І. Підготовчий етап – входження у робочий процес, що передбачає 

з′ясування мети, завдань, цілей роботи з респондентом.  

Індивідуальна робота розпочинається із фіксації загальних відомостей, 

що дає можливість оцінити соціально-психологічний профіль респондента, а у 

подальшому – робити припущення про зв'язок рівня його психологічного 

благополуччя із важливими соціально-психологічними детермінантами. 

Загальні відомості про досліджуваного включають такі дані: прізвище, 

ім'я, по-батькові; вік; сімейний стан; наявність дітей (їх вік, стать); рівень 

освіти; професія та діяльність; додаткові відомості, з'ясовані у процесі 

первинного інтерв'ю. 

ІІ. Загальний аналіз життєвого шляху респондента. 

Мета – сформувати цілісне уявлення про життєвий шлях досліджуваного; 

виявити значущі події його життя, проаналізувати домінуючі переживання та 

детермінанти психологічного благополуччя респондента у різних часових 

перспективах. 

Як приклад, фіксацію значущих даних про минуле, теперішнє і майбутнє 

досліджуваного представляємо у табл. 2.10.  

Таблиця 2.10 

Домінуючі переживання та детермінанти психологічного 

благополуччя респондента у різних часових перспективах 

Часові 

перспективи 

 

Домінуючі переживання 

Пріоритети часових перспектив, 

які є соціально-психологічними 

детермінантами психологічного 

благополуччя 

Майбутнє Спокій, затишок, розвиток 

«будиночок…там затишно, 

природа…просто мрія… і є все, що 

ти завжди хочеш» 

Створення сім′ї, професійне 

зростання, внутрішня гармонія 

Теперішнє «Широке роздоріжжя» 

Великі можливості виборів, деяка 

розгубленість і відповідальність 

Стосунки з близькимим, здоров′я, 

духовність 

Минуле «Гра», натхнення,  

приємність, радість 

Навчання, відпочинок, 

особистісний розвиток 
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Більш глибокий аналіз осмисленості життя респондента здійснюємо на 

основі «Тесту сенсожиттєвих орієнтацій» Д. Леонтьєва [92], застосовуваного у 

загальній діагностичній процедурі. Результати оформлюємо у вигляді 

індивідуального профілю осмисленості життя респондента та відображаємо на 

рисунку (рис. 2.18). 
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Рис. 2.18. Індивідуальний профіль осмисленості життя респондента 

 

Так, із рис. 2.18 спостерігаємо низький рівень задоволення 

досліджуваного своїм життям у теперішньому, тому подальшою метою 

діагностики є виявлення причин такої ситуації з опорою на сильні сторони 

респондента (наявність цілей на майбутнє, віра у власні сили тощо). 

Після аналізу рисунка слід уточнити подальші кроки у роботі з 

досліджуваним. Цей етап роботи висуває такі питання до психолога-практика: 

- Які з показників можуть стати ресурсом в житті досліджуваного? 

- В чому проблемні моменти (неприйняття минулого, завищені 

очікування від майбутнього, криза в теперішньому)? 

- Якою є міра прийняття респондентом відповідальності за своє 

життя, віра у здатність впливати на життєві події? 
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Для практичного застосування виявлених результатів та з′ясування, 

подальших напрямків роботи проаналізуємо також рівень задоволення 

респондента різними життєвими сферами у минулому, теперішньому та 

очікуваному майбутньому (рис. 2.19). 
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Рис. 2.19. Аналіз життєвих сфер респондента у різних часових 

перспективах 

 

Із рисунка 2.19 спостерігаємо зростання показників респондента в 

теперішньому за більшістю сфер, у порівнянні з минулим. Разом із помітним 

зниженням рівня задоволення у сферах «відпочинок та дозвілля», «навчання, 

освіта», «матеріальне становище», «життєві цінності, сенси» це вказує на зміну 

пріоритетів та динаміку життєвої ситуації досліджуваного. Важливість сфер 

«кохання, стосунки» та «матеріальне становище», а також їх помітно нижчий 

рівень у теперішньому є домінуючими чинниками незадоволення особистістю 

своєю реалізацією. 

Таким чином, індивідуальна діагностика на цьому етапі – це глибинний 

аналіз різних напрямків життєвого шляху респондента у минулому, 
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теперішньому і очікуваному майбутньому. У практичній роботі така 

діагностика потребує додаткового спілкування та анлізу ситуації спільно з 

досліджуваним. 

Тому плануючи роботу, ми ставили такі запитання: 

- В чому саме проблемні та ресурсні моменти різних часових 

перспектив досліджуваного, які сфери у цьому задіяні? 

- Де знаходиться ресурс респондента, його сильні сторони? 

- Якою є різниця між актуальним рівнем задоволення життєвими 

сферами та очікуваннями особистості? 

Так як задоволення одними та незадоволення іншими сферами життєвого 

шляху виникає внаслідок усвідомлення чи не усвідомлення життєвих завдань, 

прийняття чи неприйняття життєвої даності, актуалізації тих чи інших 

життєвих ресурсів або ж нехтування ними [54], наступним кроком є здійснення 

аналізу особливостей реалізації життєвого шляху досліджуваного, що дасть 

змогу глибше проникнути в суть проблеми.  

Такий аналіз передбачає фіксацію відомостей про реалізацію життєвого 

шляху досліджуваного у формі таблиці (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Аналіз особливостей реалізації життєвого шляху досліджуваного 

 

Складові аналізу 
 

Опис індивідуального 

випадку респондента 

Завдання ЖШ Вирішені  

Актуальні  

Перспективні  

Ключові ресурси ЖШ Необхідні  

Наявні  

Недостатні  

Особливості даності ЖШ «+»  

«-»  

«?»  

Актуальний стан досліджуваного (Я1) «+»  

Бажаний стан досліджуваного (Я2) «-»  

Характеристика очікувань (Я2 - Я1) «?»  

Процес здійснення вибору ЖШ Конструктивний  

Суперечливий   

Деструктивний  
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Таблиця 2.11 показує, що аналіз особливостей реалізації життєвого шляху 

досліджуваного включає поетапне усвідомлення вирішених, актуальних та 

перспективних завдань, ключових ресурсів життєвого шляху, позитивних, 

негативних та невизначених моментів даності життєвого шляху, а також 

характеристику актуального стану досліджуваного, його очікувань та 

особливостей здійснення ним життєвого вибору. 

Опис індивідуального випадку респондента передбачає конкретизацію 

задач, даностей та ресурсів, виявлення їх специфіки, аналіз функціонування 

внутрішнього Я особистості. 

Так, усі вищеописані етапи алгоритму побудови індивідуального профілю 

респондента формують уявлення про цілісну картину життєвого шляху 

респондента, яку ми можемо лаконічно представити у вигляді індивідуальної 

карти респондента (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Індивідуальна карта психологічного благополуччя респондента 

Складові аналізу Минуле Теперішнє Майбутнє 

Емоційне забарвлення 

(негативне, позитивне,нейтральне, змішане) 

   

Рівень реалізації 

(низький, середній, високий) 

   

Рівень прийняття 

(низький, середній, високий) 

   

Осмисленість життєвих перспектив 

(«результат життя», «процес життя», «цілі в 

житті») 

   

Життєві завдання 

(вирішені, актуальні, перспективні) 

   

Основні сфери реалізації 

(пріоритети минулого, теперішнього і 

майбутнього) 

   

Ключові ресурси    

Керованість життям 

(прийняття відповідальності за минуле, 

теперішнє і майбутнє) 

   

 

Із таблиці 2.12 помітно, що складові аналізу, відображені в індивідуальній 

карті респондента узгоджуються з концептуальною моделлю нашого 
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дослідження та співвідносяться із авторським визначенням поняття 

психологічного благополуччя. 

Зазначимо, що при побудові індивідуальної карти респондента для 

узагальнення відомостей про різні етапи життєвого шляху додатково можуть 

використовуватися три блоки запитань психолога щодо минулого, 

теперішнього і майбутнього досліджуваного. 

 

Блок 1. Минуле 

- Що позитивного, корисного було у Вашому минулому?  

- З якими труднощами Вам вдалося справитися в минулому?  

- Чого минуле Вас навчило? В чому зробило сильнішими (мудрішим, 

кращим?) 

- До чого спонукає Вас досвід минулого? 

 

Блок 2. Теперішнє 

- Якими є актуальні завдання теперішнього? 

- Що Вам вдається, а що викликає труднощі? 

- На які ресурси можна опиратися у теперішньому? 

- До чого спонукає Вас теперішнє? 

- Про що є сподівання у теперішньому? 

-  

Блок 3. Майбутнє 

- Якими є основні очікування щодо майбутнього? 

- До чого бажане майбутнє спонукає Вас в теперішньому? 

- Чим досвід минулого та теперішнього може бути корисним для 

майбутнього? 

 

Узагальнення картини життєвого шляху досліджуваного є визначальним 

для розуміння особливостей переживання психологічного благополуччя 

конкретної молодої людини.  
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ІІІ. Наступний етап передбачає ґрунтовний аналіз актуального та 

потенційного рівня психологічного благополуччя респондента, здійснення 

узагальнень відносно його сильних сторін, зон розвитку і самовдосконалення. 

Мета індивідуальної діагностики полягає у таких моментах:  

1) виявити загальний рівень та складові психологічного 

благополуччя респондента; 

2) з'ясувати потенційний рівень та складові психологічного 

благополуччя респондента; 

3) оцінити різницю між актуальним та потенційним рівнями 

психологічного благополуччя респондента. 

Актуальний та потенційний рівень психологічного благополуччя 

респондента визначаємо за допомогою методики «Шкали психологічного 

благополуччя К. Ріфф (адаптація Т. Шевеленкової, П. Фесенка), що також 

застосовувалась у загальній діагностичній процедурі. Спосіб відображення 

актуального та потенційного рівня психологічного благополуччя респондента 

представляємо на рис. 2.20. 
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Рис. 2.20. Актуальний та потенційний рівень психологічного 

благополуччя респондента 
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Із рисунка 2.20 помітні відмінності у рівні актульного та потенційного 

рівня психологічного благополуччя досліджуваного. Найбільша різниця 

результатів за шкалою «автономія» може свідчити про бажання 

самоствердитися, керуватися в житті власними цінностями і пріоритетами. 

Водночас, низький актуальний рівень за цією шкалою вказує на важливі зони 

розвитку особистості у ранньому дорослому віці. Обговорення з досліджуваним 

отриманих результатів допоможе виділити перспективні напрямки 

психологічної допомоги. 

Підсумки загальної діагностики життєвого шляху досліджуваного 

передбачають відповіді психолога на наступні запитання:  

- Що у процесі діагностики людині стало більш зрозумілим про себе 

та своє життя? 

- Якими є сильні та слабкі сторони досліджуваного?  

- Над чим хотілося б попрацювати? (якими є перспективи роботи?) 

Отже, представлений алгоритм аналізу психологічного благополуччя 

особистості через індивідуальний профіль респондента є доступним у 

користуванні, забезпечує швидкий аналіз важливих параметрів життєвого 

шляху респондента, може застосовуватись у консультативній практиці чи бути 

адаптованим для самопізнання. Подальша консультативна робота, коучинг чи 

психологічний супровід здійснюється в залежності від цілей роботи, напряму 

терапії, у якому працює психолог, індивідуального запиту досліджуваного. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Стратегія емпіричного дослідження психологічного благополуччя 

особистості періоду ранньої дорослості передбачає покроковий аналіз різних 

часових перспектив життєвого шляху. Вона є узагальненою, багато-

компонентною та складною структурою і дозволяє додатково дослідити період 

ранньої дорослості, виявити факти, тенденції, які відбуваються в житті сучасної 

молоді в цей період.  

2. Емпіричним шляхом встановлено ключові тенденції розвитку 

особистості у період ранньої дорослості, а саме: у віці 20–25 років молоді люди 

актуалізують велику кількість фізичних і соціально-психологічних ресурсів, 

приймають рішення в умовах мінливості та невизначеності суспільно-

політичної ситуації, першочергово реалізують завдання, які стосуються 

особистісного та професійного розвитку, хоча пріоритетною у найближчі 5–

10 років вважають сферу сімейної реалізації. 

На вибір життєвого шляху особистості періоду ранньої дорослості 

впливають ціннісні орієнтації та життєві пріоритети різних часових перспектив. 

Встановлено, що переважаючими пріоритетами минулого в обох статей є такі: 

стосунки з близькими, друзями, навчання, освіта, відпочинок та дозвілля, 

здоров′я, матеріальне становище. У теперішньому найбільш актуальними для 

обох статей є сфери здоров′я, кохання, стосунків, відносин з близькими, 

друзями, матеріального становища, а також професійного життя у чоловіків та 

освіти, навчання у жінок. Пріоритети майбутнього для обох статей  це 

посилення сенсів та духовності особистості. У чоловіків актуалізується 

значущість суспільної активності. Сфера професійного життя стає головним 

напрямком реалізації кожної зі статей.  

3. Результати емпіричного дослідження рівня психологічного благо 

получчя особистості у період ранньої дорослості свідчать, що у основної 

частини досліджуваних – середній рівень вияву цього феномену. Це зумовлено 

суперечливістю досліджуваного періоду, браком досвіду з різноманітних 
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життєвих питань, труднощами особистісного становлення. Близько п’ятої 

частини чоловіків і жінок мають низький рівень психологічного благополуччя, 

пов’язаний з деструктивними тенденціями розвитку, а менш, ніж десята, – 

високий, зумовлений глибоким осмисленням часових перспектив та 

продуктивністю самореалізації. Найвищі результати, які також мають значний 

вплив на загальний рівень психологічного благополуччя, виявлено за шкалою 

«особистісне зростання» у жінок та «цілі в житті» у чоловіків. Це вказує на 

активний розвиток особистості у віці ранньої дорослості, пошук перспектив та 

зацікавленість подальшим життям. Найнижчих значень у загальній вибірці 

набувають шкали «автономія» і «управління середовищем», що розкриває нові 

завдання та зони розвитку для осіб досліджуваного періоду. 

4. Встановлено вплив віку, статі та ключових соціально-психологічних 

детермінант (рівня освіти, сімейного стану та місця проживання) на рівень 

психологічного благополуччя особистості періоду ранньої дорослості. 

Дослідження вікового аспекту показало відносне зниження показників 

психологічного благополуччя у чоловіків 20–21 року та у жінок 22–23 років, що 

свідчить про кризовий період їх розвитку. Особистісні зміни, які вказують на 

подолану кризу, спостерігаємо у досліджуваних 24–25 років. Таким чином, 

прогресивний розвиток особистості протягом досліджуваного періоду 

знаходить своє відображення у динаміці отриманих результатів. 

5. Підтверджено зв'язок рівня психологічного благополуччя з прийняттям 

власного життєвого шляху та задоволенням особистістю своєю реалізацією. 

Зокрема, особи з високим рівнем психологічного благополуччя частіше 

приймають своє минуле таким, яким воно є, оцінюючи його як важливий 

досвід, проте відносно теперішнього висувають до себе більше завдань та 

вимог, ніж особи з низьким рівнем психологічного благополуччя, і 

задовольняючись досягнутим, ставлять адекватні завдання стосовно свого 

майбутнього. Вони усвідомлюють тісний зв’язок між різними часовими 

перспективами власного життєвого шляху.  
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6. Виявлено відмінності у побудові життєвих пріоритетів чоловіків і 

жінок з різними рівнем психологічного благополуччя. Як чоловіки, так і жінки з 

високим рівнем психологічного благополуччя до пріоритетів майбутнього 

відносять сферу життєвих цінностей та духовності, а також у чоловіків 

домінують сфери суспільної активності, професійної реалізації. Сфера 

«здоров′я» найчастіше зустрічається серед пріоритетів осіб з низьким рівнем 

психологічного благополуччя, а сфера «кохання, стосунків» – з середнім.  

7. На основі синтезу результатів теоретичного та емпіричного 

дослідження розроблено алгоритм аналізу індивідуального профілю 

психологічного благополуччя респондента. Такий профіль є системою 

узагальнених психодіагностичних відомостей про досліджуваного, 

зафіксованих у вигляді діаграм та рисунків, які відображають основні 

показники психологічного благополуччя особистості і є основою подальшої 

консультативно-терапевтичної роботи.  
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РОЗДІЛ III  

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

ОСОБИСТОСТІ ПЕРІОДУ РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ  

 

3.1. Комплекс програм оптимізації основних життєвих сфер та 

підвищення рівня психологічного благополуччя особистості у період 

ранньої дорослості 

 

У процесі аналізу та узагальнення результатів констатувального 

експерименту виявлено тенденцію до домінування особистісної, сімейної та 

професійної сфер самореалізації особистості у період ранньої дорослості. 

Здатність прийняти даність життєвого шляху, актуалізувати ресурси задля 

вирішення задач та здійснення вибору життєвого шляху є необхідною 

передумовою особистісного розвитку. Це, а також усвідомлення зв’язків між 

подіями часової перспективи є визначальним для переживання психологічного 

благополуччя у віці ранньої дорослості.  

Теоретичний аналіз та емпіричне дослідження дали змогу побудувати 

стратегію підвищення рівня психологічного благополуччя особистості у період 

ранньої дорослості через реалізацію комплексу програм оптимізації основних 

життєвих сфер особистості.  

Розроблені програми ґрунтуються на методі позитивної психотерапії, у 

якому наголошується на цілісному баченні життя людини (холістичний підхід) 

та оптимістичному сприйнятті її природи (позитивна концепція людини) [77; 

116; 119]. 

Основними складовими методу позитивної психотерапії є: 

- positum-підхід, в основі якого – принцип надії по відношенню 

до конструктивної природи людини, її здібностей та можливостей 

вирішувати власні проблеми; 
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- психодинамічний диференційний аналіз змісту конфліктів, що 

базується на принципі гармонізації актуальних та базових здібностей 

особистості; 

- 5-крокова стратегія консультування, у процесі якої 

досліджувані набувають навичок самодопомоги [118, с. 12-16]. 

Теоретичним підґрунтям створених програм є також транзакційний аналіз 

Е. Берна [16]. 

Синтез теорій дає змогу поєднати прояв актуальних здібностей, 

визначених у концепції позитивної психотерапії, із его-станами особистості, 

про які йдеться у транзакційному аналізі.  

Застосувавши гіпотезу незмінності методу транзакційного аналізу про те, 

що актуалізація одного з его-станів спричиняє відтік енергії від іншого [149, 

с.12], а також ідею позитивної психотерапії про підсилення менш розвинених 

актуальних здібностей задля послаблення інтенсивності прояву інших [77; 116] 

ми вважаємо наступне:  

1) розвиток здібностей, що відповідають конкретному его-стану, 

забезпечить його підсилення;  

2) це сприятиме зменшенню інтенсивності прояву інших здібностей, що 

актуалізовані надміру в цьому чи в інших его-станах;  

3) відновить динамічну рівновагу всередині кожного з его-станів зокрема 

та між его-станами особистості у загальній структурній моделі. 

На нашу думку, аналіз прояву актуальних здібностей у різних его-станах 

особистості можна ефективно використовувати на різних етапах роботи у 

методі позитивної психотерапії, а саме: 

 задля розширення бачення ситуації досліджуваним на етапі 

дистанціювання; 

 для ґрунтовного проведення аналізу концепцій та побудові контр-

концепцій особистості на етапі інвентаризації; 

 з метою підкріплення надії і почуття ресурсності на етапі ситуативного 

підбадьорення; 



139 

 під час побудови контр-концепцій та нових способів взаємодії 

особистості на етапі вербалізації; 

 розширення бачення перспектив та виходу за межі наявної ситуації на 

етапі розширення цілей. 

Таким чином, п′ятикрокова модель позитивної психотерапії допоможе 

здійснити загальний огляд ситуації досліджуваного, його життєвої даності (етап 

дистанціювання), аналіз чинників, соціально-психологічних детермінант 

психологічного благополуччя (етап інвентаризації), актуалізацію особистісних 

ресурсів та ресурсів життєвого шляху (етап ситуативного підбадьорювання), 

розширення життєвих перспектив та відкриття нових можливостей здійснення 

життєвого вибору (етапи вербалізації та розширення цілей).  

У процесі формувального впливу, внаслідок розвитку необхідних 

актуальних здібностей, відбудеться підсилення відповідного его-стану 

особистості, що у подальшому сприятиме корекції поведінкових проявів та 

формуванню нових, більш конструктивних життєвих стратегій.  

Отож, на основі аналізу теоретичних джерел [16; 77; 116; 118; 119; 149], 

власних теоретичних і практичних напрацювань [30; 35; 45; 48; 50; 53; 56], 

створено комплекс програм оптимізації основних життєвих сфер особистості у 

період ранньої дорослості. До них належать: «Програма оптимізації 

особистісного зростання», «Програма оптимізації професійної адаптації та 

реалізації особистості», «Програму оптимізації партнерських стосунків та 

подружніх взаємин». 

Процедура участі респондентів у програмі оптимізації тієї чи іншої 

життєвої сфери відбувалася наступним чином: після того, як досліджувані 

отримали результати діагностики, вони мали право обрати програму 

оптимізації тієї чи іншої життєвої сфери. Програма не нав’язувалась, а лише 

рекомендувалась психологом, а тому вибір будувався на особистому 

усвідомленні та потребі респондента. Така процедура забезпечувала 

добровільність та особисту зацікавленість у роботі. 
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У результаті, було сформовано експериментальну групу із 47 осіб 

(26 жінок та 21 чоловік). Так, першу програму («Програма оптимізації 

особистісного зростання») пройшли 14 осіб (10 жінок та 4 чоловіків), другу 

(«Програма оптимізації професійної адаптації та реалізації особистості») – 

17 осіб (8 жінок та 9 чоловіків), третю («Програма оптимізації партнерських 

стосунків та подружніх взаємин») – 16 осіб (8 жінок та 8 чоловіків).  

Формуючий експеримент проводився з вересня 2014 року до лютого 2015 

року. Учасники «Програми оптимізації особистісного зростання» і «Програми 

оптимізації професійної адаптації та реалізації особистості» перед заняттями 

були поділені на чотири групи (по дві у кожній програмі). Поділ здійснювався 

методом рандомізації з вирівнюванням за статтю. «Програму оптимізації 

стосунків з партнером та сімейних взаємин» кожна з восьми пар-учасників 

проходила окремо. 

Співпраця з досліджуваними відбувалася за такими етапами: 

1) вступна бесіда, з′ясування мотивації участі у програмі (після 

отримання результатів емпіричного дослідження); 

2) робота в обраній програмі оптимізації певної життєвої сфери (5-6 

групових занять (по 90 хвилин) та індивідуальне психологічне 

консультування (по 60 хвилин) на запит окремих досліджуваних);  

3) пост-діагностичний етап результатів впливу програми (відбувався 

через два тижні після закінчення програми). 

Основна робота з учасниками кожної з програм здійснювалася у формі 

консультування. Психологічне консультування як різновид психологічної 

допомоги, у якій використовуються принципи психології, здійснюється 

розвиток особистості в ході когнітивних, афективних, поведінкових або 

системних впливів і стратегій, спрямоване на досягнення психологічного 

комфорту, особистісного зростання (А. Бодальв [17], Р. Кочунас [87], 

Н. Рудестам [133]). 

Консультування організовувалось як у груповій, так і в індивідуальній 

роботі. Групове психологічне консультування, обґрунтоване вченою Т. Зелінсь-
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кою як різновид психологічної допомоги [76], проводилось за 

загальноприйнятими принципами (тут і тепер, щирості та відкритості, 

активності, конфіденційності тощо). Воно дозволило учасникам зміцнити 

міжособистісні стосунки, виявити емпатію, підтримку, проаналізувати та 

усвідомити актуальні питання. Консультант розширював і поглиблював знання 

учасників групи у формі міні-лекцій, бесід, дискусій, корекційних вправ. 

Внаслідок дії механізмів наслідування, ідентифікації, катарсису, у груповій 

роботі в учасників була можливість навчатися не лише на власному досвіді, але 

й на досвіді інших людей. 

Разом з тим недоліки групових консультацій (зокрема, недостатню 

глибину опрацювання особистісних проблем, обмежене саморозкриття тощо) 

вдалося нівелювати шляхом додаткових індивідуальних консультацій. Так, 

після завершення групової роботи окремі учасники (8 осіб) зробили запити на 

індивідуальне консультування, тобто виявили бажання вирішити більш глибоку 

особистісну проблему періоду ранньої дорослості.  

Нижче представляємо авторські програми оптимізації основних життєвих 

сфер особистості періоду ранньої дорослості, їх основні етапи, завдання та 

методи роботи. 

 

3.1.1 Програма оптимізації особистісного зростання  

 

Актуальність цілеспрямованого впливу в напрямку особистісного 

зростання та розвитку підтверджується працями багатьох вчених [42; 76; 77; 

152; 117]. Ключовою ідеєю представленої нами програми є використання 

взаємозв’язку его-станів з актуальними здібностями особистості у самоаналізі 

та практичній роботі. Програма є синтезом авторських напрацювань, що 

спрямовані на глибоке самопізнання та гармонізацію життєвого шляху 

особистості в цілому. 

Розглянемо основні етапи програми та їх змістове наповнення. 
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I. Етап дистанціювання. Встановлення контакту і контракту. 

Ознайомлення досліджуваних з методом. 

Основні моменти етапу. Пояснення ключових ідей позитивної 

психотерапії (ПП) і транзакційного аналізу (ТА), виконання ознайомлюючих 

вправ на перевірку розуміння досліджуваними его-станів та актуальних 

здібностей особистості. 

Мета. Знайомство з досліджуваними, адаптація до процесу участі у 

програмі. 

Методи. Вправи для покращення розуміння ключових ідей методу, 

аналізу его-станів [51, с. 13-15; 149, с. 13]. 

Завдання для самоаналізу. Пригадайте моменти протягом останніх кількох 

днів, коли Ви знаходилися в стані Дитини (Дорослого, Батька). Запишіть свої 

думки, відчуття, поведінкові прояви, що властиві Вам у кожному з цих его-

станів. 

Напрям рефлексії, самопізнання. Який з Ваших его-станів проявляється 

найчастіше? Який в цьому ресурс, в чому сила цього его-стану? За що Ви могли 

б подякувати цьому его-стану? Який з его-станів хотіли б укріплювати, 

розвивати? Що буде, коли Вам це вдасться? Як це може вплинути на Ваш 

фізичний та емоційний стан, взаємодію з іншими людьми? Хто (що) може Вам 

в цьому допомогти? 

Рефлексія досвіду. Що нового Ви зрозуміли про себе? Що Ви про це 

думаєте? Які переживання у Вас виникають з цього приводу? Про що у Вас є 

сподівання? 

 

II. Інвентаризація 

1. Вправи, спрямовані на самопізнання і розуміння партнера 

Основні моменти етапу. Аналіз конфлікту – розгляд позитивних та 

негативних аспектів дій в конфлікті крізь призму прояву актуальних 

здібностей. 
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Мета. Розкриття ресурсу досліджуваних, глибше пізнання себе, 

особливостей сприйняття ситуації та дій у ній. 

Методи. Самоаналіз функціональних станів Я, розподіл їх у діяльності, 

взаємодії з іншими людьми та в житті [149, с. 25-31]. 

Завдання для самоаналізу. Згадавши минулий тиждень, опишіть випадки, 

коли Ви були в стані позитивної і негативної Дитини-Пристосованця, а також 

Вільної Дитини. Опишіть випадки, коли Ви поводились з партнером як Батько-

Контролер, Турботливий Батько. У яких випадках проявлявся позитивний, а у 

яких негативний его-стан? 

Напрям рефлексії, самопізнання. Який з Ваших его-станів найчастіше 

проявляється? В чому його сила? Якими здібностями «володіє» даний его-стан? 

Чим корисно це може бути у Вашому житті? В чому негативні (слабкі) сторони 

цього его-стану? Як це може впливати на Ваше життя? За допомогою розвитку 

яких здібностей Ви могли б послабити (знешкодити) його негативну дію? З 

якими здібностями Ви могли б пов’язати інші его-стани? За яких умов прояв 

даних здібностей може Вам допомогти? Який з его-станів хотіли б 

укріплювати, розвивати? Для чого? Яку користь це може принести Вам, 

близьким? Хто (що) може Вам в цьому допомогти? Як Ви можете допомагати 

собі в цьому самостійно? Розвиток яких з актуальних здібностей, на Вашу 

думку, може стати корисним у даному випадку? 

Рефлексія досвіду. Що нового Ви дізналися про прояв власних его-станів? 

Яка роль актуальних здібностей у їх функціонуванні? Як, на Вашу думку, це 

може впливати на Ваше життя? Які очікування у Вас з цього приводу?  

 

2. Дослідження способів спілкування та взаємодії з оточуючими 

Основні моменти етапу. Відкрити те, що є цінним для досліджуваних у 

взаємодії з іншими людьми; проговорення дискомфортних моментів у 

взаємодії, розкриття очікувань. 

Мета. Усвідомлення причин конфлікту та можливостей покращення 

взаємодії з іншими людьми.  



144 

Методи. Вправи для дослідження позитивних та несприятливих способів 

взаємодії з оточуючими [48, с. 15-17; 149, с. 71]. 

Завдання для самоаналізу. Завдання 1. Простежте кілька ситуацій, при 

яких у Вас відбувається комфортна взаємодія (пригадайте теми розмови, 

особливості обміну транзакціями). 

Напрям рефлексії, самопізнання. Які зі здібностей Ви проявляєте у кожній 

з ситуацій? Якими здібностями відповідає інша людина? Що Ви відчуваєте за 

такої взаємодії? Як ще Ви могли б реагувати у схожій ситуації, щоб це призвело 

до бажаного результату? Як би тоді виглядали Ваші транзакції? Що, на Вашу 

думку, залежить від Вас? Які здібності Вам в цьому допомагають? Що 

отримаєте за такої взаємодії? 

Завдання 2. Пригадайте 1–2 ситуації, за яких Ви переживали дискомфорт 

чи деяке непорозуміння при взаємодії. 

Напрям рефлексії, самопізнання. Які зі здібностей Ви проявляли у кожній 

з ситуацій? Якими здібностями реагувала інша людина? Чим завершилася дана 

«тема»? Як Ви могли б реагувати по-іншому у схожій ситуації? Як би тоді 

виглядали Ваші з  партнером транзакції? Що, на Вашу думку, залежить від Вас? 

Які зусилля Ви готові «вкладати» для покращення взаємодії? Який з его-станів 

Вам необхідно підсилити, виходячи з даної ситуації? За допомогою яких 

здібностей? Хто (що) може Вам в цьому допомогти? Як буде виглядати 

ситуація, коли взаємодія стане успішною та комфортною для Вас? Як при 

цьому, на Вашу думку, почуватиметься Ваш співрозмовник? 

Рефлексія досвіду. Які відкриття з'явились у Вас в ході досліджень 

взаємодії з оточуючими? Які відчуття виникають у Вас в умовах різних 

ситуацій? Що у зв’язку з цим Ви б хотіли залишити, як є, а що змінити?  

 

III. Ситуативне підбадьорення 

Основні моменти етапу. Підкреслення здібностей досліджуваних, 

розкриття ресурсу у співпраці психолог-досліджуваний. 
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Мета. Зниження напруження, переключення на альтернативні способи 

розв’язання проблем та підкріплення надії. 

Методи. Інвентаризація власних ресурсів, «сили» і можливостей у 

загальній структурі особистості [30; 77; 119]. 

Завдання для самоаналізу. Проаналізуйте, за яких умов, в яких ситуаціях 

Ви почуваєтесь особливо сильними, впевненими у собі. Опишіть свої думки, 

відчуття, поведінкові прояви в даних випадках.  

Напрям рефлексії, самопізнання. В чому Ви почуваєтесь сильним, 

впевненим? Які здібності та ресурсним Вам у цьому допомагають? Що Ви про 

це відчуваєте? Про що мрієте? Чого ще Ви хотіли б навчитися? Хто (що) ще 

може Вам у цьому допомогти? Які у Вас є сподівання щодо особистісного 

розвитку та розвитку Ваших стосунків з оточуючими? 

Рефлексія досвіду. Які сильні сторони Ви відкрили впродовж роботи в 

собі? На які ресурси Ви опираєтесь при взаємодії з іншими? Які ресурси 

оточуючих для Вас найбільш цінні? За що Ви можете подякувати собі 

(консультанту, оточуючим?)  

 

IV. Вербалізація 

Основні моменти етапу. Проговорення можливостей покращення 

взаємодії з оточуючими, побудова нових форм транзакцій, узгодження планів 

та реальних дій. 

Мета. Зміна концепцій, налагодження комунікативної функції 

досліджуваних для покращення взаємодії в реальному житті, в реальних 

ситуаціях. 

Методи. Вироблення альтернативних способів поведінки та взаємодії 

[119; 149]. 

Завдання для самоаналізу. Простежте особливості взаємодії між Вами та 

значущими оточуючими. Що б Ви хотіли змінити у відносинах? З'ясуйте, на які 

зі здібностей Ви можете при цьому опиратися? Опишіть нові, бажані способи 

поведінки. 
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Напрям рефлексії, самопізнання. Які бажання з'явились у Вас стосовно 

нашої роботи, щодо себе? Про що б Ви хотіли домовитися з собою? Які кроки 

для покращення стосунків з оточуючими Ви хотіли б здійснити? Які варіанти 

дій можливі у подібних ситуаціях? Що з цього найбільше підходить Вам? З 

чого Ви готові розпочати? Які нові способи взаємодії будете при цьому 

будувати? За допомогою яких внутрішніх ресурсів? Хто (що) ще Вас зможе в 

цьому підтримати? Як Ви зможете допомагати собі самостійно? 

Рефлексія досвіду. Які відкриття появились у Вас в ході процесу 

самоаналізу? На що Ви будете тепер більше спрямовувати власну енергію? Які 

очікування у Вас від партнера? Про що Ви вже йому повідомляли, а чим ще 

хотіли б з ним поділитися? 

 

V. Розширення цілей. Вихід за межі наявної ситуації 

Основні моменти етапу. Усвідомити можливості, перспективи; посилити 

надію та навички самодопомоги. 

Мета. Повернення до реальності, підкреслення ресурсності учасників 

програми, «відділення» досліджуваного від консультанта. 

Методи. Розширення перспектив та вихід за межі наявної ситуації [118; 

119]. 

Завдання для самоаналізу. Уявіть та обміркуйте, які Ви бачите 

перспективи особистісного розвитку та розвитку Ваших стосунків з 

оточуючими  через 10 (20, 30…) років? 

Напрям рефлексії, самопізнання. Про що у Вас є надія? Що буде, коли 

Ваші намічені плани стануть дійсністю? Який ресурс Ви отримаєте з кожного 

его-стану? Як це може позначитись на Вашому особистісному розвитку  та 

стосунках з оточуючими? Чого нового Ви будете навчатися самостійно? Які 

нові ресурси Ви зможете розвивати? Яким чином побудова «міцних» стосунків 

зможе допомагати Вам у різних сферах життя? 
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Рефлексія досвіду. Зворотній зв'язок від участі у програмі. 

Чим корисною була для Вас участь у даній програмі? Які нові 

усвідомлення виникли у Вас у процесі проходження програми? Що з нашої 

роботи Ви берете з собою в життя? Які у Вас є побажання до консультанта (до 

удосконалення програми)? Якщо б була така можливість, чи захотіли б ви взяти 

участь у програмі ще раз? Якщо так, то з якою метою? 

 

3.1.2. Програма оптимізації професійної адаптації та реалізації 

особистості 

 

Вихідні теоретичні засади у сфері професійної адаптації та реалізації 

особистості висвітлені у працях багатьої дослідників [25; 75; 78; 118; 148]. 

Особливість нашої програми в тому, що вона спрямована на розширення 

життєвих і професійних перспектив, відкриває досліджуваним новий погляд на 

себе як фахівця та особистість. 

Нижче представлено основні етапи даної програми та їх змістове 

наповнення. 

Первинне інтерв’ю 

Мета. Входження в контакт з досліджуваним, налаштування на 

консультативний процес. 

Завдання етапу. Знайомство психолога з досліджуваним, важливими 

етапами його життєвого та професійного шляху; обговорення запиту 

досліджуваного щодо участі в програмі, роз'яснення основних етапів роботи. 

Ключові запитання. Опишіть важливі моменти Вашого життя. Які з подій 

стосувалися Вас як фахівця? Що відбувається зараз на Вашому життєвому і 

професійному шляху? Яких професійних та особистісних змін Ви бажаєте? Які 

у Вас є очікування від консультанта, від себе та від участі у програмі загалом? 

В чому, на Вашу думку, дана програма може стати для Вас корисною? Що (хто) 

надихає Вас на спільну роботу? Що (хто) підтримує? 
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I. Дистанціювання 

Завдання етапу. Загальний огляд та розширення бачення ситуації 

досліджуваним; переключення зі змісту на процес; зняття сильного емоційного 

напруження та тривоги; дистанціювання від проблеми. 

Способи і техніки реалізації завдань. Спостереження, огляд ситуації зі 

сторони; позитивне тлумачення ситуації. Техніки: розповідь від 3-ї особи; 

«малюнок-гра»; специфічні техніки ПП (позитивна реінтерпретація; бажання як 

техніка; лист до симптому); метафора, притча, гумор; техніка саморозкриття; 

медитативні та релаксаційні техніки [77; 118]. 

Терапевтична цінність. Розширення світосприйняття досліджуваного; 

звуження проблеми; позитивне тлумачення, нетрадиційна інтерпретація 

ситуації; зниження тривоги; ініціювання альтернативних можливостей реакцій 

на ситуацію та її вирішення; активізація процесу самопізнання; підсилення 

стимулу до реальної оцінки та подальшого аналізу ситуації. 

Ключові запитання етапу. Який Ви як професіонал? На кого схожий? 

Чим унікальний? Що ще Ви можете розповісти про себе як фахівця? Які 

здібності наявні Вам, як фахівцю, уже зараз? В чому сила (ресурс) Вашої 

професійності? Які у Вас відчуття/думки з цього приводу? Як, на Вашу думку, 

на схожі життєві та професійні ситуації реагують інші люди? Які мрії, плани, 

цілі Ви б хотіли ще реалізувати? Яким буде Ваше життя, коли задумане стане 

дійсністю? Хто (що) зможе Вам у цьому допомогти? На які власні сильні 

сторони будете опиратися? 

 

II. Інвентаризація 

Завдання етапу. Аналіз конфлікту, «розклад» проблеми на частини, 

відділення «-» від «+»; підсилення дорослої позиції досліджуваного у аналізі 

ситуації, прийнятті відповідальності за процес і результат роботи. 

Способи і техніки реалізації завдань. Акцент на попередньому досвіді 

особистості, розгляд концепцій, звичних способів реагування. Техніки: 

специфічні техніки позитивної психотерапії (аналіз мікро- і макроподій; робота 
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з балансною моделлю; з диференціальним аналітичним опитувальником); 

робота з малюнком та метафорою (винесення частинок теми у малюнок); 

авторські техніки розкриття змісту конфлікту, на основі аналізу прояву 

здібностей у різних его-станах та ін. [51; 77; 118]. 

Терапевтична цінність. Відкриття життєвих та професійних установок 

особистості; розрізнення реальностей, визначення відносності власних оцінок; 

виявлення моментів та умов виникнення проблемних ситуацій; з'ясування 

джерел типових способів вирішення конфліктів; «заземлення» ситуації на «+» і  

«-»; загострення кризових моментів, з метою розібратися у них та прийти до 

ефективних рішень. 

Ключові запитання етапу. Яких успіхів Вам уже вдалося досягнути в 

професійній сфері? Які життєві ресурси Вам у цьому допомагали? Як процес 

професійного становлення вплинув на інші сфери Вашого життя? З якими 

труднощами Вам довелось зіткнутися? Як Ви при цьому реагували? Які з 

Ваших реакцій призвели до позитивних змін, а які – до небажаних для Вас 

наслідків? Що нового Ви для себе відкрили, завдяки такому життєвому та 

професійному досвіду? Що Вам уже вдається добре робити? Над чим ще Ви би 

хотіли попрацювати? 

 

III. Ситуативне підбадьорювання 

Завдання етапу. Переключення з теми на процес; підкреслення 

ресурсності особистості; вияснення смислу симптому в її житті; перевірка надії, 

закріплення впевненості у можливості конструктивного вирішення ситуації. 

Способи і техніки реалізації завдань. Висока активність терапевта у 

підкресленні сильних сторін досліджуваного, результатів здійсненої роботи. 

Специфічні техніки позитивної психотерапії (позитивна ре-інтерпретація; 

бажання як техніка; лист до симптому; розширення цілей як техніка), метафора, 

притча, гумор; техніка саморозкриття; малюнок; крос-культурний підхід; 

техніки, орієнтовані на виявлення індивідуальних та комунікативних ресурсів 

та ін. [116; 118]. 
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Терапевтична цінність. Виявлення позитивних якостей та можливостей, 

що створюють перспективи для подальшого розвитку особистості; опора на 

конструктивні сторони стосунків у взаємодії консультант-досліджуваний; 

підкріплення відчуття «+» в собі, у зробленому; збільшення сил і бажання 

конструктивно вирішити ситуацію. 

Ключові запитання етапу. Які висновки з попередніх етапів роботи Вам 

вдалося для себе зробити? На які ресурси в собі Ви можете опиратись? Яким 

чином Ви можете використовувати їх у нашій взаємодії (у реальному житті, у 

професії, зокрема?). 

IV. Вербалізація 

 

Завдання етапу. Корекція системи поведінки, побудова контр-концепцій 

досліджуваних; формулювання повного рішення та наміру дій; укладання угоди 

з собою щодо подальших кроків у реальному житті. 

Способи і техніки реалізації завдань. Обговорення конкретних дій, нових 

способів активності досліджуваних. Техніки: специфічні техніки позитивної 

психотерапії (планування мікро- і макроподій; балансна модель як структура 

побудови майбутнього; ДАО як поштовх до розвитку нових ресурсів; «диво-

питання» – розгорнутий варіант); поведінковий мікро-тренінг [77; 117; 118]. 

Терапевтична цінність. Узгодження набутого в терапії досвіду з реальним 

життям; конкретне і конструктивне обговорення проблем та рішень в атмосфері 

розуміння; побудова реального плану дій для задоволення реальних потреб 

досліджуваних. 

Ключові запитання етапу. Яких успіхів Вам уже вдалося досягнути у 

професійній сфері? Які життєві ресурси Вам у цьому допомагали? Як процес 

професійного становлення вплинув на інші сфери Вашого життя? З якими 

труднощами Вам довелось зіткнутися? Як Ви при цьому реагували? Які з 

Ваших реакцій призвели до позитивних змін, а які – до небажаних для Вас 

наслідків? 
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V. Розширення цілей 

Завдання етапу. Підсилення ресурсів особистості, пошук нових смислів і 

цілей; вихід за межі наявної ситуації; «відділення» досліджуваного від 

консультативного процесу; освоєння методів само- і взаємодопомоги 

Способи і техніки реалізації завдань. Робота над майбутнім. Техніки ПП 

(позитивна ре-інтерпретація; балансна модель; бажання як техніка; 

об’єктивація) метафора, притча, гумор; письмові завдання (твір «Моє 

професійне майбутнє»; лист у майбутнє/з майбутнього); малюнок; крос-

культурний підхід; техніки актуалізації індивідуальних та комунікативних 

ресурсів та ін. [117; 121]. 

Терапевтична цінність. Нове розуміння ролі власних поглядів і концепцій 

у плануванні та досягненні бажаного; усвідомлення можливостей, розкриття 

життєвих та професійних цілей; відкриття цілісного бачення життя; збільшення 

спонуки до самостійного пошуку нових шляхів самодопомоги і поширення їх 

на різні життєві сфери. 

Ключові запитання етапу. Які нові усвідомлення виникли у Вас у процесі 

проходження програми? Як це вплинуло на Вас як на особистість? /як на 

фахівця? Які основі висновки на майбутнє Вам вдалося для себе зробити? Що з 

нашої роботи Ви берети з собою в життя? За що Ви можете подякувати собі? За 

що Ви можете подякувати консультанту? Які у Вас є побажання до 

удосконалення програми? 

 

3.1.3. Програма оптимізації партнерських стосунків та подружніх 

взаємин  

 

Практичній роботі психолога у напрямку покращення взаємовідносин та 

психологічного супроводу сімей присвячені праці багатьох вчених [6; 34; 104; 

123; 173]. Побудована нами програма передбачає співпрацю із молодими 

сім′ями чи людьми, які спільно проживають та ідентифікують себе як пару.  
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Загальна мета програми – глибше пізння партнерами один одного, 

конструктивне вирішення проблем та прийняття спільних рішень.  

Основні етапи програми та їх змістове наповнення представлено нижче. 

 

I. Етап дистанціювання. Встановлення контакту і контракту. 

Попередня зустріч з партнерами 

Основні моменти етапу. Знайомство психолога з молодою парою; 

входження в контакт, зняття первинної тривоги; обговорення запиту пари щодо 

участі в програмі, роз'яснення основних етапів роботи та можливостей 

створеної програми; з'ясування важливих біографічних відомостей, історію 

становлення пари, особливостей кожного з партнерів та пари загалом; 

використання малюнку-гри для діагностики способу взаємодії між партнерами. 

Мета. Знайомство з парою, загальний огляд картини взаємодії. 

Ключові запитання. Які у Вас очікування від даної програми? На що Ви 

сподіваєтесь? В чому, на Вашу думку, дана програма може стати для Вас 

корисною? Що надихає Вас на спільну роботу? Що підтримує? В чому ресурс 

Вашої пари? В чому Ви відчуваєте власну силу, силу партнера? В чому Ви 

сильні як пара? Як це може допомогти Вам у нашій роботі? Що нового Ви 

готові робити для досягнення поставлених цілей самостійно, чого не робити до 

участі у програмі?  

2. Проходження 1-го етапу самопізнання  

Основні моменти етапу. Пояснення ключових ідей методів роботи. 

Виконання ознайомлюючих вправ на перевірку розуміння партнерами его-

станів особистості та підкріплення надії. 

Мета. Адаптація подружжя до процесу участі у програмі, розширення 

спирийняття партнерами себе та один одного. 

Методи. Виконання вправ для розуміння ключових ідей та напрямків 

подальшої роботи [56; 119; 149]. 

Процес самопізнання включає такі завдання. Пригадайте, чи траплялися 

протягом останніх кількох днів моменти, коли Ви у стосунках з партнером 
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знаходилися в стані Дитини (Дорослого, Батька)? Запишіть свої думки, 

відчуття, поведінкові прояви, що властиві вам у кожному з цих его-станів при 

взаємодії? 

Напрям рефлексії, самопізнання. Який з Ваших его-станів найчастіше 

проявляється у взаємодії? Який в цьому ресурс, в чому сила цього его-стану? 

Як це проявляється у Ваших стосунках з партнером? Який з его-станів Ви 

хотіли б укріплювати, розвивати? Що буде, коли це буде? Як це може вплинути 

на Ваш стан, взаємодію з партнером? Хто (що) може Вам в цьому допомогти? 

Обмін відкриттями, робота партнерів в парі. Що нового Ви зрозуміли 

про себе, чим би хотіли поділитись з партнером? Що Ви про це думаєте? Які 

відчуття у Вас виникають з цього приводу? Про що у Вас є сподівання? Прояв 

якого з его-станів і за яких обставин Ви найчастіше помічаєте в партнера? За 

що Ви могли б подякувати цьому его-стану партнера? Про що у Вас тепер є 

надія? Чого Ви хочете? Що буде, коли бажане стане дійсністю? 

 

II. Інвентаризація. Застосування вправ на самопізнання і розуміння 

партнера 

Перша частина етапу. Функціональний аналіз станів Я. З’ясування 

особливостей прояву актуальних здібностей партнерів у різних его-станах. 

Основні моменти етапу. Аналіз конфлікту; розгляд позитивних та 

негативних аспектів партнерської взаємодії. 

Мета. Розкриття ресурсу пари, глибше пізнання себе та партнера, 

особливостей взаємодії. 

Процес самопізнання передбачає самоаналіз функціональних станів Я, 

розподіл їх у діяльності, взаємодії з партнером [56, с. 162-163; 149, с. 78]. 

Завдання для самоаналізу. Згадавши минулий тиждень, опишіть випадки, 

коли Ви були в стані позитивної і негативної Дитини-Пристосованця, а також 

Вільної Дитини. Опишіть випадки, коли Ви поводились з партнером як Батько-

Контролер, Турботливий Батько. У яких випадках проявлявся позитивний, а у 

яких негативний его-стан? 
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Напрям рефлексії, самопізнання. Який з Ваших его-станів найчастіше 

проявляється у взаємодії? В чому його сила? Якими здібностями володіє даний 

его-стан? Чим корисно це може бути для Ваших стосунків з партнером? В чому 

негативні (слабкі) сторони цього его-стану? Як це може впливати на Ваші 

стосунки? За допомогою розвитку яких здібностей Ви могли б послабити 

(знешкодити) його негативну дію? З якими здібностями Ви могли б пов’язати 

інші его-стани? За яких умов прояв даних здібностей може Вам допомогти у 

стосунках? Який з его-станів хотіли б укріплювати, розвивати? Яку користь це 

може принести Вам, Вашому партнеру, стосункам у парі?  

Обмін відкриттями з пертнером. Що нового Ви дізналися про прояв 

власних его-станів? Яка роль актуальних здібностей у їх функціонуванні? Як, 

на Вашу думку, це може впливати на Ваші сімейні стосунки? Які очікування у 

Вас з цього приводу щодо партнера та вашої спільної взаємодії? В чому Ваш 

ресурс як пари?  

Перша частина етапу. Дослідження способів спілкування та взаємодії 

між партнерами. 

Основні моменти етапу. Відкриття того, що є цінним для кожного з 

партнерів; проговорення дискомфортних моментів у взаємодії; обмін 

очікуваннями один до одного. 

Мета. Усвідомлення причин конфлікту та можливостей покращення 

взаємодії. Порівняння власних дії з очікуваннями іншого. 

Процес самопізнання на цьому етапі передбачає дослідження позитивних 

та несприятливих способів взаємодії між партнерами [56, с. 161-163].  

Завдання для самоаналізу. Завдання 1. Простежте ситуації, в яких у Вас із 

партнером відбувається комфортна для Вас взаємодія (пригадайте тему 

розмови, особливості обміну транзакціями). 

Напрям рефлексії, самопізнання. Які з Ваших здібностей Ви проявляєте у 

кожній з ситуацій? Якими здібностями відповідає Ваш партнер? Що Ви 

відчуваєте за такої взаємодії? Як ще Ви могли б реагувати у схожій ситуації, 

щоб це призвело до бажаного результату? Як би тоді виглядали Ваші з  
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партнером транзакції? Що, на Вашу думку, залежить від Вас? Які здібності Вам 

в цьому допомагають? Прояву яких здібностей особливо очікуєте від партнера? 

Завдання 2. Пригадайте 1-2 ситуації, за якої Ви відчували дискомфорт чи 

деяке непорозуміння при взаємодії із партнером.  

Напрям рефлексії, самопізнання. Які з Ваших здібностей Ви проявляли у 

цій з ситуації? Якими здібностями реагував Ваш партнер? Як Ви могли б 

реагувати по-іншому у схожій ситуації? Як би тоді виглядали Ваші з  

партнером транзакції? Що, на Вашу думку, залежить від Вас? Які зусилля Ви 

готові «вкласти» для покращення взаємодії? Який з его-станів Вам необхідно 

підсилити, виходячи з даної ситуації? За допомогою яких здібностей? Хто (що) 

може Вам в цьому допомогти? Чого очікуєте від партнера? Як буде виглядати 

ситуація, коли взаємодія стане успішною та комфортною для Вас? Як при 

цьому почуватиметься партнер? 

Обмін відкриттями, робота партнерів в парі. Які відкриття з’явилися у 

Вас в ході досліджень взаємодії з партнером? Які відчуття виникають у Вас в 

умовах небажаної ситуації, за умов неоптимальної взаємодії? Що у зв’язку з 

цим Ви б хотіли зробити? Якіочікування у Вас з цього приводу від партнера? 

 

III. Ситуативне підбадьорення. Підкріплення ресурсів пари 

Основні моменти етапу. Підкреслення ресурсу пари. Розкриття ресурсу в 

спільній роботі партнерів у співпраці з консультантом. 

Мета. Зниження напруження, переключення на альтернативні способи 

розв’язання проблем, підкріплення надії. 

Процес самопізнання передбачає дослідження власних ресурсів, ресусів 

партнера та «сили» пари [30; 118; 119].  

Завдання для самоаналізу. Проаналізуйте, за яких умов, в яких ситуаціях 

Ви почуваєтесь сильними, впевненими. Опишіть свої думки, відчуття, 

поведінкові прояви, що властиві Вам в даних випадках.  
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Напрям рефлексії, самопізнання. В чому Ви почуваєтесь сильним? Які 

здібності та ресурси допомагають Вам у сімейному житті? В чому Ви 

відчуваєте ресурс Вашого партнера? Що Ви про це відчуваєте? Що між Вами 

спільного? Чим Ви відрізняєтесь? Що позитивного в тому, що Ви відрізняєтесь? 

Чого Ви можете вчитися у партнера? Які сильні сторони у Вас як в пари? Які у 

Вас є сподівання щодо розвитку Ваших стосунків та покращення взаємодії? 

Обмін відкриттями з партнером. На які ресурси в собі Ви опираєтесь 

при взаємодії з партнером? Які ресурси партнера для Вас найбільш цінні? Які 

сильні сторони Ви відкрили впродовж роботи в собі, а які в партнера? За що Ви 

хочете подякувати партнеру?  

 

IV. Вербалізація. Укладення угоди між партнерами 

Основні моменти етапу. Проговорення можливостей покращення 

взаємодії між партнерами; побудова нових транзакцій; узгодження планів та 

реальних дій. 

Мета. Зміна концепцій, налагодження комунікативної функції пари і 

покращення взаємодії між партнерами у реальному житті, в реальних ситуаціях. 

Процес самопізнання передбачає вироблення альтернативних способів 

поведінки та взаємодії [56; 149]. 

Завдання для самоаналізу. Простежте особливості взаємодії між Вами та 

партнером. Проаналізуйте, щоб Ви хотіли змінити у відносинах. З'ясуйте, на які 

зі здібностей Ви можете при цьому опиратися та опишіть нові, способи 

поведінки. 

Напрям рефлексії, самопізнання. Які бажання з'явились у Вас стосовно 

нашої роботи, а також щодо себе та щодо партнера? Про що б Ви хотіли 

домовитися з партнером? Як будете допомагати партнеру зберігати Вашу 

угоду? Які здібності Ви будете при цьому проявляти? Які кроки у розвитку 

Ваших стосунків Ви хотіли б здійснити? Які варіанти дій при цьому можливі? 

Що найбільше підходить Вам? З чого Ви готові розпочати? Які нові способи 

взаємодії будете при цьому будувати? За допомогою яких внутрішніх ресурсів? 
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Хто ще Вас зможе підтримати? Що Ви будете робити, якщо щось піде не так? 

Як Ви зможете допомагати собі самостійно? 

Обмін відкриттями з партнером. Які відкриття появились у Вас в ході 

процесу самоаналізу? На що Ви будете тепер більше спрямовувати власну 

енергію? Які очікування у Вас від партнера? Про що Ви вже повідомляли 

партнеру, а що хотіли б додати, чим поділитися? 

 

V. Розширення цілей. Вихід за межі наявної ситуації 

Основні моменти етапу. Вихід за межі наявної ситуації; огляд 

можливостей та перспектив; перевірка надії, навичок самодопомоги, 

вдосконалення терапевтичної функції пари. 

Мета. Повернення до реальності, підкреслення ресурсності, відділення 

пари від консультанта. 

Процес самопізнання передбачає розширення перспектив та вихід за 

межі наявної ситуації [56; 77; 119]. 

Завдання для самоаналізу. Уявіть та обміркуйте, які Ви бачите 

перспективи розвитку власної пари через 10 (20, 30…) років? 

Напрям рефлексії, самопізнання. Що буде, коли Ваші намічені плани 

стануть дійсністю? Чим участь у нашій програмі стала для Вас корисною? Як 

це може позначитись на розвиток Ваших стосунків та подальшу взаємодію? 

Чого Ви будете вчитися самостійно? На які нові ресурси Ви зможете 

опиратися? Яким чином сімейні стосунки зможуть допомагати Вам у інших 

життєвих сферах? 

Обмін відкриттями з партнером. Поділіться з партнером власним 

бачення перспектив розвитку Вашої сім'ї. Проаналізуйте, що з Ваших планів 

співпало. В чому їх відмінність? Який, на вашу думку, ресурс у цій відмінності?  

На що Ви тепер сподіваєтесь? Що Ви будете робити, якщо щось піде не так? 

Хто (що) зможе Вам допомогти? Як Ви самі будете собі в цьому допомагати? 

Що буде, коли заплановане Вами стане дійсністю? 
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Рефлексія та зворотній зв'язок участі у програмі. Чим корисною була 

для Вас участь у даній програмі? Які нові усвідомлення у Вас виникли у 

процесі проходження програми? Що з нашої роботи Ви берети з собою у 

життя? Які у Вас є пропозиції/побажання щодо роботи консультанта? Які у Вас 

є побажання до удосконалення програми? За що Ви можете подякувати собі? За 

що Ви можете подякувати партнеру? За що Ви можете подякувати 

консультанту? Якщо б була така можливість, чи захотіли б Ви взяти участь у 

програмі ще раз?  

 

3.2. Ефективність програм оптимізації основних життєвих сфер та 

підвищення рівня психологічного благополуччя особистості періоду 

ранньої дорослості 

 

Про ефективність програм оптимізації основних життєвих сфер 

особистості засвідчують результати формувального експерименту.  

Окрім самозвітів самих учасників програм ми отримали показники рівня 

їх психологічного благополуччя та осмисленості життя до і після проходження 

програм за стандартизованими методиками К. Ріфф «Шкали психологічного 

благополуччя» (адаптація Т. Шевеленкової, П. Фесенка) та СЖО Д. Леонтьєва. 

Це дало нам можливість зробити висновки про ефективність тієї чи іншої 

програми для кожного учасника зокрема та для експериментальної групи в 

цілому.  

Результати методики К. Ріфф «Шкали психологічного благополуччя» 

після проходження учасниками експериментальної групи (14 сіб) «Програми 

оптимізації особистісного зростання» представлені у таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1  

Порівняння показників психологічного благополуччя чоловіків і 

жінок експериментальної групи (у %) після проходження «Програми 

оптимізації особистісного зростання»  

N=14  

 

Cтать 

Показники психологічного благополуччя за шкалами 

ПС А УС ОЗ Ц СП ПБ 

а б а б а б а б а б а б а б 

чоловіки 56 63 62 65 54 58 59 64 57 65 59 64 57 64 

жінки 65 72 69 72 67 69 81 84 77 81 65 69 69 75 

 

Примітки: а – до участі у програмі;  

б – після участі у програмі. 

 

Так, згідно таблиці 3.1, спостерігаємо загальне зростання показників 

респондентів за шкалами «позитивні стосунки з оточуючими» (ПС), 

«особистісне зростання» (ОЗ), «самоприйняття» (СП). У чоловіків найбільш 

помітною є різниця показників за шкалою «цілі в житті» (Ц). 

Показники осмисленості життя (згідно СЖО Д. Леонтьєва) до та після 

участі у «Програмі оптимізації особистісного зростання» відображає таблиця 

3.2. 

Таблиця 3.2  

Порівняння показників осмисленості життя чоловіків і жінок 

експериментальної групи (у %) після проходження «Програми оптимізації 

особистісного зростання»  

N=14  

 

Cтать 

Показники осмисленості життя за шкалами 
Ц П Р ЛК-Я ЛК-Ж ОЖ 

а б а б а б а б а б а б 

чоловіки 71 75 62 67 57 62 74 79 70 73 67 73 

жінки 57 61 73 76 68 70 76 80 73 75 70 76 

Примітки: а – до участі у програмі;  

б – після участі у програмі. 
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Як помітно з табл. 3.2, внаслідок участі у програмі відбувається зростання 

осмисленості життя досліджуваних за усіма шкалами. Аналіз індивідуальних 

результатів показав, що показники осмисленості різних часових перспектив, а 

також локус-контролю Я (ЛК-Я) та локус-контролю життя (ЛК-Ж) зростають 

нерівномірно у різних респондентів; це свідчить про вплив індивідуальних 

особливостей та запитів учасників програми на її результативність. 

Результати обробки самозвітів досліджуваних методом контент-аналізу 

дає можливість стверджувати, що «Програма оптимізації особистісного 

зростання»  впливає на: 

- більш глибоке пізнання та краще розуміння себе (93 %); 

- підвищення мотивації змінювати своє життя та розвиватися (86 %); 

- зростання почуття впевненості у собі (71 %); 

- розширення життєвих перспектив, знаходження нових життєвих цілей 

(64 %); 

- підняття настрою, покращення самопочуття (43 %); 

- покращення стосунків з близькими (29 %); 

- вирішення складної життєвої ситуації (14 %) тощо. 

Варто відзначити вплив мотивованості учасників програми на її 

результативність. Наприклад, респондент № 7 наполегливо виявляв бажання 

взяти участь саме у «Програмі оптимізації особистісного зростання». На 

запитання психолога: «Які у Вас є очікування від участі у програмі?» учасник 

заявив, що має потребу змінити своє життя у різних життєвих напрямах. Під 

час роботи він активно включався у процес і виконував усі домашні завдання. 

Як результат, його показники по шкалах та загальному рівню психологічного 

благополуччя зросли більш, ніж на 10%. Після проходження програми чоловік 

сформував для себе ряд життєвих завдань, почав удосконалювати іноземну 

мову, зайнявся пошуком нової роботи тощо. 

Перейдемо до аналізу результатів «Програми оптимізації професійної 

адаптації та реалізації особистості» за методикою К. Ріфф «Шкали 

психологічного благополуччя» (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Порівняння показників психологічного благополуччя чоловіків і 

жінок експериментальної групи (у %) після проходження «Програми 

оптимізації професійної адаптації та реалізації особистості» 

N=17 

 

Стать 

 

Показники психологічного благополуччя за шкалами 
ПС А УС ОЗ Ц СП ПБ 

а б а б а б а б а б а б а б 

чоловіки 64 67 59 65 63 69 67 70 65 70 59 63 62 68 

жінки 74 77 58 66 64 70 76 78 78 84 69 73 69 75 

 

Примітки: а – до участі у програмі;  

б – після участі у програмі. 

 

Простежуємо загальну ефективність програми у підвищенні показників за 

шкалами «автономія» (А), «управління середовищем» (УС) та «цілі в житті» 

(Ц). Також програма професійної адаптації та реалізації виявилася достатньо 

ефективною для підвищення показників «самоприйняття» (СП). Такі 

результати свідчать про набуття учасниками програми більшої впевненості у 

собі, здатності самостійно справлятися з життєвими труднощами, формувати 

життєві цілі та підтримувати позитивне ставлення відносно самого себе. 

Як чоловіки, так і жінки, внаслідок оптимізації професійної адаптації 

змогли досягнути покращення інших життєвих сфер та позитивно повпливати 

на власний особистісний розвиток і стосунки з оточуючими (це підтверджують 

їхні результати за шкалами «особистісне зростання» (ОЗ), «позитивні стосунки 

з оточуючими» (ПС), а також самозвіти і результати інтерв’ю).  

Проаналізуємо результати «Програми оптимізації професійної адаптації 

та реалізації особистості» за методикою СЖО Д. Деонтьєва (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4  

Порівняння показників осмисленості життя чоловіків і жінок 

експериментальної групи (у %) після проходження «Програми оптимізації 

професійної адаптації та реалізації особистості» 

                                                                                          N=17 

 

Cтать 

 

Показники осмисленості життя за шкалами 
Ц П Р ЛК-Я ЛК-Ж ОЖ 

а б а б а б а б а б а б 

чоловіки 72 79 60 67 64 68 70 75 69 72 67 73 

жінки 83 91 77 83 79 81 83 87 82 84 79 86 

 

Примітки: а – до участі у програмі;  

б – після участі у програмі. 

 

Згідно результів методики Д. Леонтьєва «Тест сенсожиттєвих 

орієнтацій», простежуємо значне підвищення показників за шкалами «цілі в 

житті» (Ц) та «процес життя» (П). Самозвіти та результати пост-емпіричного 

інтерв′ю також вказують на більшу задоволеність учасників програми процесом 

життя, власною ефективністю у реалізації різноманітних життєвих і 

професійних планів. 

Загалом, у результаті проходження програми досліджувані відзначають 

таке: 

- розширення життєвих і професійних перспектив (88 % учасників); 

- підвищення мотивації розвиватися у професії (82 %); 

- вироблення нових, більш ефективних способів дій у житті чи професії 

(53 %); 

- полегшення адаптації до нових умов праці (47 %); 

- зростання почуття впевненості у собі (35 %); 

- більш ефективне поєднання професійних та сімейних ролей (29 %); 

- вирішення складної професійної ситуації (18 %) тощо. 
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Отже, отримані результати свідчать про те, що представлена програма є 

найбільш ефективною для професійного розвитку особистості, розширення 

життєвих та професійних перспектив, гармонізації різних життєвих сфер 

особистості періоду ранньої дорослості. На ефективність «Програми 

оптимізації професійної адаптації та реалізації особистості» впливає мотивація 

участі учасників у програмі, особистісні та професійні якості досліджуваних, їх 

індивідуально-психологічні особливості тощо.  

Далі проаналізуємо ефективність «Програми оптимізації партнерських 

стосунків та подружніх взаємин» за методикою К. Ріфф «Шкали 

психологічного благополуччя», що представлено у таблиці 3.5. 

 

Таблиця 3.5  

Порівняння показників психологічного благополуччя чоловіків і 

жінок експериментальної групи (у %) після проходження «Програми  

оптимізації партнерських стосунків та подружніх взаємин» 

N=16 

 

Cтать 

 

Показники психологічного благополуччя за шкалами 

ПС А УС ОЗ Ц СП ПБ 

а б а б а б а б а б а б а б 

чоловіки 50 64 72 75 61 63 76 80 71 76 61 65 65 72 

жінки 62 75 67 70 64 67 73 76 73 76 63 69 67 73 

 

Примітки: а – до участі у програмі;  

б – після участі у програмі. 

 

З табл. 3.5 помітно значне зростання в учасників програми показників за 

шкалою «позитивні стосунки з оточуючими» (ПС). Отримані показники, а 

також результати бесід свідчать про значущість програми для оптимізації 

взаємостосунків не лише з партнером, але й іншими близькими людьми. 

У багатьох учасників програми зросли показники за шкалами «цілі в 

житті» (Ц) та «самоприйняття» (СП). Досліджувані відзначали краще розуміння 
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самого себе, своїх потреб та можливостей досягати бажаного, здатності 

зрозуміти і прийняти позицію іншого.  

Найменші відмінності спостерігаємо за шкалами «управління 

середовищем» (УС) та «автономія» (А). Водночас, особистісні зміни, що 

відбулися в учасників програмі, можуть відобразитися на результатах методики 

через певний період. А тому результативність у цих напрямках потребує 

додаткової перевірки та, можливо, подальшого удосконалення програми. 

Відмінності в осмисленості життя респондентами до та після участі у 

«Програмі оптимізації партнерських стосунків та подружніх взаємин» 

відображені у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Порівняння показників осмисленості життя чоловіків і жінок 

експериментальної групи (у %) після проходження «Програми  

оптимізації партнерських стосунків та подружніх взаємин» 

 N=16 

 

Cтать 

 

Показники осмисленості життя за шкалами 

Ц П Р ЛК-Я ЛК-Ж ОЖ 

а б а б а б а б а б а б 

чоловіки 62 66 63 70 56 60 65 69 70 72 63 69 

жінки 73 79 72 77 69 74 79 83 74 76 72 79 

 

Примітки: а – до участі у програмі;  

б – після участі у програмі. 

 

Як видно з табл. 3.6, внаслідок участі у програмі відбувається підвищення 

показників за шкалами «процес життя» (П), «цілі в житті» (Ч). Разом із 

результатами бесід це свідчить про підвищення здатності учасників програми 

насолоджуватись теперішнім, приймати його таким, яким воно, і, водночас, 

працювати над собою, щоб проживати життя ще більш насичено і цікаво в 

майбутньому. Підвищення показників за шкалою «результат життя» (Р) також 
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свідчить про переживання продуктивності та задоволення прожитим, нове 

осмислення та прийняття набутого досвіду. 

Після проходження «Програми оптимізації партнерських стосунків та 

подружніх взаємин» учасники в самозвітах відзначають наступне: 

- краще розуміння себе та партнера (94 %); 

- зростання рівня задоволення стосунками (63 %); 

- знаходження нових, більш конструктивних способів поведінки у 

стосунках з партнером (50 %); 

- налагодження взаємовідносин (38 %); 

- більш ефективне поєднання сімейних та інших життєвих ролей 

(25 %); 

- перехід на новий рівень у стосунках (19 %) тощо. 

Представлена «Програма оптимізації партнерських стосунків та 

подружніх взаємин» є ефективною у роботі з молодими парами, сприяє 

покращенню стосунків з партнером, розширенню життєвих перспектив 

партнерів та гармонізації сімейних відносин. Ефективність даної програми 

залежить від життєвого циклу сім′ї, особистісних та якостей партнерів, бажання 

розвиватися у стосунках тощо. 

Загалом, результативність представлених програм («Програми 

оптимізації особистісного зростання», «Програми оптимізації професійної 

адаптації та реалізації особистості», «Програми оптимізації партнерських 

стосунків та подружніх взаємин») зумовлена тим, що у процесі роботи 

відбувається прийняття особистістю набутого досвіду та переосмислення 

даності життєвого шляху, усвідомлення мети та потенційних задач, активізація 

та актуалізація ресурсів життєвого шляху, реалізація потенційних можливостей 

та трансформація внутрішнього Я. Такий механізм дії програм сприяє 

конструктивному вирішенню нормативних життєвих криз періоду ранньої 

дорослості, покращенню якості життя, що, в свою чергу, позначається на 

різноманітних аспектах позитивного функціонування особистості та впливає на 

переживання психологічного благополуччя.  
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Динаміка індивідуальних результатів кожного з учасників програм 

відображається на індивідуальному профілі психологічного благополуччя 

респондента. Приклад такого профілю до та після участі досліджуваного у 

«Програмі оптимізації особистісного зростання» представлений у додатку М та 

додатку Н.  

Загальна результативність програм у підвищенні рівня психологічного 

благополуччя (методика К. Ріфф «Шкали психологічного благополуччя») та 

осмисленості життя («Тест сенсожиттєвих орієнтацій» Д. Леонтьєва) 

підтверджується за допомогою t-критерію Стюдента. Так, значущість 

статистичних відмінностей за показниками психологічного благополуччя у 

результатах учасників трьох програм є такою: t=1,3>tкрит (p≤0,05) – для 

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

життя t=1,3>tкрит (p≤0,05) – для чоловіків та 1,4>tкрит (p≤0,05) – для жінок. 

Підвищення показників психологічного благополуччя та осмисленості 

життя у більшості досліджуваних, які пройшли одну із програм, а також 

самозвіти учасників дають можливість підсумувати, що представлені програми 

є ефективними у роботі з особами у періоді ранньої дорослості. Вони сприяють 

покращенню якості життя та підвищенню рівня психологічного благополуччя. 

Реалізований комплекс програм оптимізації основних життєвих сфер та 

підвищення рівня психологічного благополуччя особистості дав можливість 

сформулювати наступні практичні рекомендації для викладачів та практичних 

психологів. 

1. Знання про психологічні особливості періоду ранньої дорослості та 

особливості переживання психологічного благополуччя в цьому віці необхідно 

розширювати і вдосконалювати, а подальші дослідження проводити на 

теоретичному та емпіричному рівнях.  

2. Виявлені особливості переживання психологічного благополуччя 

особистості у ранньому дорослому доцільно використовувати викладачами 

психології у лекційних курсах: «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна 
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психологія», «Психологія розвитку», «Диференціальна психологія», під час 

вивчення тем: «Особистість», «Психологія раннього дорослого віку».  

3. Запропонований комплекс програм підвищення рівня психологічного 

благополуччя у ранній дорослості може бути використаний практичними 

психологами під час проведення психологічних тренінгів, індивідуальних 

консультацій, у здійсненні психологічного супроводу.  

4. Підвищувати рівень психологічного благополуччя необхідно шляхом 

застосування комплексного впливу на основні життєві сфери реалізації 

особистості в цей період.  

5. Важливо звертати увагу на динаміку переживання психологічного 

благополуччя у ранньому дорослому віці, ознайомлювати осіб періоду ранньої 

дорослості з критеріями та показниками психологічного благополуччя.  

6. Необхідно популяризувати знання про переживання психологічного 

благополуччя у ранньому дорослому віці, а саме про: 

- характерні особливості періоду ранньої дорослості, основні задачі, 

даності та ресурси у цьому віці , типові проблеми та способи їх вирішення;  

- специфіку особистісних, професійних та сімейних криз у ранній 

дорослості, їх вплив на особливості переживання психологічного 

благополуччя; 

- форми психологічної допомоги, їх ефективність у покращенні якості 

життя та підвищенні рівня психологічного благополуччя особистості у 

ранньому дорослому віці.  

7. У психологічній практиці, задля продуктивної самореалізації осіб 

періоду ранньої дорослості та з метою підвищення рівня переживання їх 

психологічного благополуччя важливою є робота над: 

- прийняттям життєвого досвіду минулого через усвідомлення та 

прийняття даності життєвого шляху,  

- розвитком у теперішньому через актуалізацію ресурсів життєвого 

шляху; 
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- аналізом та пошуком альтернативних шляхів вирішення задач через 

формування цілей та перспектив життєвого шляху. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Психологічне благополуччя у період ранньої дорослості залежить від 

здатності особистості до змін, розвитку та самореалізації, усвідомлення зв’язків 

між подіями минулого, теперішнього і майбутнього, переживання єдності 

часових перспектив життєвого шляху. Ефективними умовами підвищення рівня 

психологічного благополуччя особистості в цьому віці є покращення якості її 

життя в особистісній, сімейній та професійній сферах.  

2. У роботі представлено комплекс програм оптимізації основних 

життєвих сфер та підвищення рівня психологічного благополуччя особистості у 

віці ранньої дорослості. До них належать: «Програма оптимізації особистісного 

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

тості», «Програма оптимізації партнерських стосунків та подружніх взаємин». 

Загальна мета програм – покращення якості життя особистості, сприяння 

самопізнанню та гармонізації життєвого шляху.  

3. Синтез методів позитивної психотерапії і транзакційного аналізу як 

теоретичної основи, а також групового та індивідуального консультування як 

форм роботи є доступним та ефективним у психологічній допомозі. Основні 

етапи роботи у програмах передбачають загальний огляд ситуації 

досліджуваного, його життєвої даності (етап «дистанціювання») аналіз 

різноманітних чинників психологічного благополуччя (етап «інвентаризації»), 

актуалізацію особистісних ресурсів та ресурсів життєвого шляху (етап 

«ситуативного підбадьорювання»), розширення життєвих перспектив та 

відкриття нових можливостей здійснення конструктивного вибору (перехід від 

Я1 до Я2; етапи «вербалізації» та «розширення цілей»). 
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4. Результати формувального експерименту дозволили зафіксувати 

зростання рівня психологічного благополуччя та осмисленості життя у 

досліджуваних, які брали участь у програмах. Статистично достовірне 

підвищення показників, а також аналіз самозвітів досліджуваних вказують на 

ефективність розроблених програм у віці ранньої дорослості, свідчать про 

можливість їх впровадження у практичну діяльність психологів.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У роботі здійснено узагальнення теоретичних та емпіричних результатів 

дослідження психологічного благополуччя особистості у період ранньої 

дорослості, що дало змогу зробити наступні висновки. 

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

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

подальшого життєвого шляху, здійснює вибір головних життєвих цілей та 

починає практично будувати своє майбутнє. Основні напрямки її реалізації 

супроводжуються нормативними кризами, найбільш типовими серед яких є 

кризи становлення особистості, професійні, формування пари та побудови 

сімейних взаємин. Вони потребують від особистості адекватного прийняття 

даності, усвідомлення задач та актуалізації ресурсів життєвого шляху, а також 

здійснення вибору, у відповідності до власних цінностей та автентичних 

переконань. Конструктивне подолання нормативних криз сприяє особистісному 

зростанню та впливає на переживання психологічного благополуччя. 

2. Для дослідження феномену психологічного благополуччя в ранній 

дорослості обрано підхід, який враховує специфіку позитивного 

функціонування особистості, її самопізнання, саморозвиток, самореалізацію, 

осмисленість та суб’єктивну оцінку переживань щодо власного життєвого 

шляху. Психологічне благополуччя означено як переживання особистістю 

задоволеності своїм життям, що виникає внаслідок прийняття набутого жит-

тєвого досвіду, побудови адекватних життєвих цілей і перспектив, а також 

інтеграції та позитивної інтерпретації подій минулого, теперішнього і майбут-

нього та надання їм своєрідного сенсу в цілісній картині життєвого шляху.  

3. Емпіричним шляхом підтверджено, що реалізація життєвого шляху 

особистості в ранній дорослості відбувається через: першочергове вирішення 

задач професійного становлення, орієнтацію на сімейні цінності у найближчій 

перспективі, актуалізацію фізичних та соціально-психологічних ресурсів, 
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прийняття рішень в умовах нестабільності та критичності суспільно-політичної 

ситуації. Переживання психологічного благополуччя у процесі реалізації 

передбачає усвідомлення та прийняття ціннісних орієнтацій і пріоритетів жит-

тєвого шляху.  

Встановлено, що в основної частини досліджуваних – середній рівень 

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

труднощами особистісного становлення та самореалізації. Близько п’ятої 

частини чоловіків і жінок мають низький рівень психологічного благополуччя, 

який зумовлений неприйняттям даності, нехтуванням ресурсами та 

незадоволенням реалізацією задач життєвого шляху. Високий рівень у менш, 

ніж десятої частини досліджуваних, вказує на усвідомлення особистістю ціліс-

ності життєвої перспективи, активність в напрямку конструктивного подолання 

криз, продуктивного використання власних ресурсів та самореалізації.  

Визначальними в переживанні психологічного благополуччя у віці 

ранньої дорослості є такі характерні особливості періоду як активний розвиток 

особистості та зацікавленість подальшим життям. Про це свідчать найвищі 

результати за показниками «особистісне зростання» у жінок та «цілі в житті» у 

чоловіків. Найнижчих значень у загальній вибірці набувають шкали 

«автономія» і «управління середовищем», що, з одного боку, вказує на брак 

досвіду, недостатню сформованість у молодих людей власних стандартів, а з 

іншого – на наявність нових задач та зон розвитку осіб досліджуваного періоду. 

Виявлено вікові особливості переживання психологічного благополуччя 

особистості у ранній дорослості. Зокрема, встановлено тенденцію до зростання 

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

пов’язано з їх активною самореалізацією протягом досліджуваного періоду; 

зниження показників психологічного благополуччя у жінок 22–23 років, а 

згодом підвищення у віці 24–25 років, що вказує на інтенсивний особистісний 

розвиток та динаміку подолання жінками вікової кризи.  

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

та «місце проживання» на психологічне благополуччя чоловіків і жінок у 
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досліджуваний період. Емпірично підтверджено зв'язок рівня психологічного 

благополуччя з прийняттям минулого, особистісною реалізацією у 

теперішньому, очікуваннями від майбутнього, а також узгодженістю часових 

перспектив та цілісністю сприйняття власного життєвого шляху. Встановлено 

відмінності у пріоритетах осіб з низьким, середнім та високим рівнем 

переживання психологічного благополуччя. 

4. Створено модель індивідуального профілю психологічного 

благополуччя особистості у віці ранньої дорослості як систему узагальнених 

психодіагностичних відомостей про досліджуваного. Така модель відображає 

особливості реалізації особистості, актуальний та потенційний рівень її 

психологічного благополуччя, емоційне забарвлення та ціннісний зміст часових 

перспектив. Побудова індивідуального профілю психологічного благополуччя є 

базою для моніторингу життєвого шляху особистості та подальшого надання 

психологічної допомоги.  

5. На основі методу позитивної психотерапії розроблено комплекс 

програм оптимізації основних життєвих сфер та підвищення рівня 

психологічного благополуччя особистості, а саме: «Програма оптимізації 

особистісного зростання», «Програма оптимізації професійної адаптації та 

реалізації особистості», «Програма оптимізації партнерських стосунків та 

подружніх взаємин». Механізм впливу програм реалізується через прийняття 

особистістю даності, усвідомлення задач та активізацію ресурсів життєвого 

шляху, що своєю чергою сприяє вирішенню нормативних криз періоду, 

покращенню якості життя та підвищенню рівня психологічного благополуччя.  

Проведене дослідження повною мірою не вичерпує всіх аспектів 

проблеми, яка розглядалася. Перспективними напрямами роботи може бути 

аналіз чинників психологічного благополуччя особистості періоду ранньої 

дорослості у різних регіонах України; подальше впровадження програм 

оптимізації основних життєвих сфер та підвищення рівня психологічного 

благополуччя особистості у практичну роботу. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Авторська анкета «Моє минуле, теперішнє і майбутнє» 

Дата заповнення_________________ 

 

До Вашої уваги пропонуємо дану анкету. 

Анкета є анонімною, тобто Ваше прізвище та ім′я ніде не фігуруватимуть.  

Правильних чи неправильних відповідей тут немає. Визначальну цінність для нас має тільки 

Ваша щирість. 

 

Вкажіть, будь ласка, наступні дані: 

Вік_______  Стать ____    Освіта: а) середня, б) вища, в) незакінчена вища 

Професія_________________________Робота_____________________________ 

Сімейний стан_______________ Діти (стать та вік)________________________ 

Ваше місце проживання (виберіть варіант): а) село, б) місто, в) селище 

 

Дайте, будь ласка, відповіді на наступні блоки запитань 

I. МИНУЛЕ 

1. Продовжте речення словами, які першими спадуть на думку: 

1.1. Моє минуле схоже на…  

(коротко поясніть чому) 

 

 

1.2. Коли я згадую про своє минуле, то відчуваю… 

 

 

1.3. Те, що відбулося в минулому… 

 

 

1.4. У минулому я найбільше хвилювався/-ласьпро… 

 

 

2. У минулому мені вдалося реалізувати: 

а) майже нічого з того, що я хотів (хотіла); 

б) дуже мало з того, що я хотів (хотіла); 

в) достатньо багато з того, що я хотів (хотіла); 

г) майже все, що я хотів (хотіла); 

д) все те, що я хотів (хотіла); 

е) навіть більше, ніж те, що я хотів (хотіла). 

3. Якби я міг (могла) щось змінити у своєму минулому, то я б: 

а) змінив (змінила) майже все; 

б) змінив (змінила) достатньо багато; 
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в) змінив (змінила) досить мало; 

г) нічого не змінював (змінювала). 

4. Моє минуле: 

а) не впливає на теперішнє; 

б) зовсім мало впливає на теперішнє; 

в) достатньо сильно впливає на теперішнє; 

г) абсолютно визначає моє теперішнє. 

5. Для майбутнього моє минуле життя: 

а) не має жодного значення; 

б) має значення, але незначне; 

б) має важливе значення; 

в) має дуже важливе значення 

6. Моє життя в минулому в основному залежало: 

а) від мене; 

б) від інших людей; 

в) від зовнішніх обставин 

7. Оцініть. На моє відчуття щастя в минулому впливало… (1 – майже не 

впливало, 7 – дуже сильно впливало): 

а) моє власне благополуччя: 1  2  3  4  5  6  7 

б) благополуччя моїх рідних: 1  2  3  4  5  6  7 

в) благополуччя моїх друзів: 1  2  3  4  5  6  7 

г) благополуччя держави та суспільства: 1  2  3  4  5  6  7 

д) благополуччя Землі та світу в цілому:1  2  3  4  5  6  7 

8. Позначте рівень задоволення власним життям в минуломуу різних життєвих 

сферах (де – 5 – абсолютно незадоволений; +5 – абсолютно задоволений) 

Життєва сфера Рівень задоволення 

1. Здоров′я -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

2. Зовнішність -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

3. Стосунки з близькими, 

друзями 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

4. Кохання, стосунки -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

5. Cуспільна активність -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

6. Навчання, освіта -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

7. Професійне життя -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

8. Відпочинок та дозвілля  -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

9. Матеріальне становище -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

10. Життєві цінності, сенси -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

11. Віра, духовність -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

9. На моє благополуччя в минуломунайбільше впливали такі життєві сфери  

(вкажіть № 2-3 сфер з таблиці) _________________ 

10. Важливими для мого життя в минулому були… (напишіть 5 важливих 

чинників, подій тощо)  

1) 

2) 
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3) 

4) 

5) 

11. Загалом, я задоволений (-а) своїм минулим на …  % 

 

II. ТЕПЕРІШНЄ 

1. Продовжте речення словами, які першими спадуть на думку: 

1.1. Моє теперішнє схоже на… 

(коротко поясніть чому) 

 

1.2. У теперішньому я відчуваю… 

 

1.3. Те, що відбувається в теперішньому… 

 

1.4. У теперішньому я найбільше хвилююсяза… 

 

 

2. У теперішньому мені вдається реалізовувати: 

а) майже нічого з того, що я хочу; 

б) дуже мало з того, що я хочу; 

в) достатньо багато з того, що я хочу; 

г) майже все, що я хочу; 

д) все те, що я хочу; 

е) навіть більше, ніж те, що я хочу. 

3. Якби я міг (могла) щось змінити у своєму теперішньому, то я б: 

а) змінив (змінила) майже все; 

б) змінив (змінила) достатньо багато; 

в) змінив (змінила) досить мало; 

г) нічого не змінював (змінювала). 

4. Для майбутнього моє теперішнє життя (те, що я роблю в теперішньому): 

а) не має жодного значення; 

б) має значення, але незначне; 

б) має важливе значення; 

в) має дуже важливе значення 

 

5. Моє теперішнє життя в основному залежить: 

а) від мене; 

б) від інших людей; 

в) від зовнішніх обставин. 

7. Оцініть. На моє відчуття щастя в теперішньому впливає… (1 – майже не 

впливає, 7 – дуже сильно впливає): 

а) моє власне благополуччя:  1  2  3  4  5  6  7 

б) благополуччя моїх рідних:  1  2  3  4  5  6  7 
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в) благополуччя моїх друзів:  1  2  3  4  5  6  7 

г) благополуччя держави та суспільства:  1  2  3  4  5  6  7 

д) благополуччя Землі та світу в цілому: 1  2  3  4  5  6  7 

8. Позначте рівень задоволення власним життям у теперішньому в різних 

життєвих сферах (де – 5 – абсолютно незадоволений; +5 – абсолютно задоволений) 

 

Життєва сфера Рівень задоволення 

1. Здоров′я -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

2. Зовнішність -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

3. Стосунки з близькими, 

друзями 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

4. Кохання, стосунки -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

5. Cуспільна активність -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

6. Навчання, освіта -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

7. Професійне життя -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

8. Відпочинок та дозвілля  -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

9. Матеріальне становище -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

10. Життєві цінності, сенси -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

11. Віра, духовність -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

9. На моє благополуччя в теперішньомунайбільше впливають такі життєві 

сфери: 

(вкажіть № 2-3 сфер з таблиці) _________________ 

10. Важливими для мого життя в теперішньому є… (напишіть 5 важливих 

чинників, подій тощо)  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

11. Загалом, я задоволений (-а) своїм теперішнім на …  % 

 

 

Ш. МАЙБУТНЄ 

1. Продовжте речення словами, які першими спадуть на думку: 

1.1. Своє майбутнє я уявляю схожим на… 

(коротко поясніть чому) 

 

1.2. Уявляючи своє майбутнє, я відчуваю… 

 

1.3. Те, що відбуватиметься у майбутньому… 

 

1.4.Коли я думаю про майбутнє, то найбільше хвилююся за… 
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2. Вважаю, що у майбутньому мені вдасться реалізувати: 

а) майже нічого з того, що я би хотів (хотіла); 

б) дуже мало з того, що я би хотів (хотіла); 

в) достатньо багато з того, що я би хотів (хотіла); 

г) майже все, що я би хотів (хотіла); 

д) все те, що я би хотів (хотіла); 

е) навіть більше, ніж те, що я би хотів (хотіла). 

3. Мої очікування щодо майбутнього: 

а) не впливають на теперішнє; 

б) зовсім мало впливають на теперішнє; 

в) достатньо сильно впливають на теперішнє; 

г) абсолютно визначають моє теперішнє. 

4. Моє життя в майбутньому залежить: 

 а) в основному від мене; 

 б) в основному від інших людей; 

 в) в основному від зовнішніх обставин 

5. Оцініть. На моє відчуття щастя в майбутньому впливатиме… (1 – майже не 

впливатиме, 7 – дуже сильно впливатиме): 

а) моє власне благополуччя:  1  2  3  4  5  6  7 

б) благополуччя моїх рідних:  1  2  3  4  5  6  7 

в) благополуччя моїх друзів:  1  2  3  4  5  6  7 

г) благополуччя держави та суспільства:  1  2  3  4  5  6  7 

д) благополуччя Землі та світу в цілому: 1  2  3  4  5  6  7 

6. Позначте очікуваний рівень задоволення власним життям в майбутньому у 

різних життєвих сферах (де – 5 – абсолютно незадоволений/-а; +5 – абсолютно 

задоволений/-а) 

 

Життєва сфера Рівень задоволення 

1. Здоров′я -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

2. Зовнішність -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

3. Стосунки з близькими, 

друзями 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

4. Кохання, стосунки -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

5. Cуспільна активність -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

6. Навчання, освіта -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

7. Професійне життя -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

8. Відпочинок та дозвілля  -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

9. Матеріальне становище -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

10. Життєві цінності, сенси -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

11. Віра, духовність -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

7. На моє благополуччя в майбутньому найбільше впливатимуть такі життєві 

сфери: 

(вкажіть № 2-3 сфер з таблиці) _________________ 
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8. Важливими для мого життя в майбутньому будуть… (напишіть 5 чинників, 

подій тощо)  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

9. Думаю, що у майбутньому я буду задоволений (-а) своїм життям на … % 

 

IV. Моє минуле, теперішнє і майбутнє: 

а) тісно пов′язані між собою; 

б) пов'язані, але не сильно; 

в) майже не пов'язані між собою; 

г) зовсім не пов'язані між обою; 

д) минуле і теперішнє пов'язані, а майбутнє не пов'язане з ними; 

е) теперішнє і майбутнє пов'язані, але не пов'язані з минулим; 

є) минуле пов′язано з майбутнім, але не з теперішнім. 

 

 

Ваші коментарі… 

 

 

 

 

 

 

Щиро дякуємо за приділений Вами час  

та допомогу у дослідженні! 
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Додаток Б 

Зразок якісного аналізу авторської анкети «Моє минуле, теперішнє і майбутнє» 

 

№
 

р
ес

п
о
н

д
ен

та
 Домінуючі 

переживан

ня 

відносно 

минулого 

Значущі 

чинники 

благополуч

чя у 

минулому 

Домінуючі 

переживання 

відносно 

теперішнього 

Значущі 

чинники 

благополучч

я у 

теперішньом

у 

Домінуючі 

переживан

ня 

відносно 

майбутньог

о 

Значущі 

чинники 

благополуч

чя у 

майбутньо

му 

1 Долання 

труднощів, 

розвиток, 

становлен-

ня 

Успіхи в 

навчанні, 

особистісн

ий 

розвиток 

«Широке 

роздоріжжя» 

Великі 

можливості 

виборів, реакцій 

на обставини, 

позитивні 

оновлення, 

«перехід на 

новий рівень» 

Інтимні 

стосунки, 

здоров′я, 

зовнішній 

вигляд, 

духовність 

Позитивні 

очікування, 

сподівання 

і тривога 

Створення 

сім′ї, 

професійне 

зростання, 

внутрішня 

гармонія 

2 Безтурбот-

ність 
Особистісн

ий 

розвиток 

Дорослішання, 

відповідальність 

Стосунки, 

професійний 

розвиток 

Радість, 

впевнені-

сть, 

самостійніс

ть 

Власна 

сім′я, 

самостійне 

прийняття 

ж рішень 

3 Приємність 

радість, 

щастя 

Навчання, 

відпочинок

, 

особистісн

ий 

розвиток 

«Реальність з 

відтінком 

несподіванок», 

прагматична 

стабільність 

Власна 

відповідальн

ість 

Зростання 

відповідаль

ності з 

кожним 

кроком 

Сімейне та 

професійне 

життя, 

духовність 

4 Гра, 

натхнення 
Друзі, 

навчання, 

розвиток 

Серйозність, 

виваженість, 

дорослість,велик

а 

відповідальність. 

«Шахматна 

дошка: виважені 

кроки… у 

сприятливі і 

несприятливі дні 

життя». 

Професійне 

становлень-

ня, 

відпочинок, 

стосунки 

Спокій, 

затишок, 

розвиток 

«будиночок 

…там 

затишно, 

природа…п

росто 

мрія… і є 

все, що ти 

завжди 

хочеш 
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5 Радість. 

Насичене і 

яскраве 

минуле, 

схоже на 

«багатосері

йний фільм 

з хорошим 

завершення

м» 

Успішне 

професійне 

життя, 

насиче-

ність життя 

у різних 

сферах 

Невизначеність, 

деяка 

розгубленість. 

«Схоже на 

цікаву, проте не 

до кінця 

зрозумілу 

історію». 

 

Вирішення 

життєвих та 

професійних 

завдань, 

щасливе 

народження 

дитини 

Невідоміст

ь, цікавість 

«відчуваю, 

що не 

знаю, як 

все скла-

деться» 

Зростання 

ролі 

благополуч

чя держави 

та світу для 

власного 

благопо-

луччя 

6 «Веселка»: 

надзвичайн

о велика 

кількість 

подій, змін; 

«це був 

хороший 

досвід». 

Духовність

, цінності + 

стосунки 

близькими,

відсутність 

впевненост

і в собі. 

Одноманітність, 

потреба «хоч 

щось змінити» 

Проблеми зі 

здоров′ям, та 

особисте 

життя  

Приємні 

враження, 

рух, 

різноманіт

ні події 

здоров′я, 

стосунки з 

близькими, 

кохання, 

духовність 

+вірність 

рідних,дру

зів 

7 Почуття 

задоволено

сті 

минулим 

Особистісн

ий 

розвиток, 

освіта, 

здоров'я  

Задоволення, 

впевненість у 

собі 

«Власні 

життєві 

пріоритети», 

здоров'я, 

інтимні 

стосунки, 

професійне 

життя 

Відповідал

ьність 

перед 

іншими 

людьми 

здоров'я, 

інтимні 

стосунки, 

матеріальн

е 

становище 

8 Жаль, 

небажання 

згадувати 

Навчання, 

освіта, 

матеріальн

е 

становище 

Потреба у 

змінах, вагання, 

«Нагадує ваги, 

бо вагаюся у 

правоті своїх 

дій» 

Стосунки з 

близькими, 

інтимні 

стосунки, 

матеріальне 

становище 

Сподівання 

на краще 

життя, 

радість від 

змін 

Матеріальн

е 

становище, 

інтимні 

стосунки, 

професійни

й розвиток 

9 «Цікавий 

роман». 

Радість і 

сум, 

теплота. 

Період 

становленн

я, взлетів і 

падінь, 

радостей і 

розчаруван

ь 

Стосунки з 

близькими, 

друзями, 

суспільна 

думка, 

вчителі, 

друзі 

Незавершеність, 

зміни, багато 

роботи і 

щоденної 

рутини, але 

багато й 

приємного, 

цікавого, нового 

незнаного… 

Стосунки з 

близькими, 

друзями, 

інтимні 

стосунки, 

кохання, 

професійне 

життя 

Цікавість, 

здійснення 

мрій, 

планів, 

бажання 

повної 

реалізації 

себе, як у 

професійно

му, так і в 

особистому 

житті 

(«схоже на 

казку») 

Стосунки з 

близькими, 

друзями, 

інтимні 

стосунки, 

кохання, 

професійне 

життя + 

Сім′я, діти, 

матеріальн

е 

становище

…  
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Додаток В 

Кількісний аналіз результатів авторської анкети 

«Моє минуле, теперішнє і майбутнє» 

 

Кількісний аналіз результатів анкетування проводиться з метою узагальнення 

відповідей респондентів за такими шкалами: 

- емоційне ставлення до минулого, теперішнього і майбутнього (0 – негативне, 1 – 

невизначене чи нейтральне, 2 – позитивне); 

 

- рівень реалізації особистості у минулому, теперішньому і майбутньому (0,1 – 

низький; 2, 3 – середній; 4, 5 – високий або суб’єктивно завищений); 

(Так, відповідь «У минулому мені вдалося реалізувати майже нічого з того, що я хотів 

(хотіла)» оцінюватиметься у 0 балів, а «…навіть більше, ніж те, що я хотів (хотіла)» – у 5; 

відповідно, інші відповіді (послідовно від 0 до 5) – у 1, 2, 3 і 4 бали.) 

 

- прийняття особистістю її минулого, теперішнього і майбутнього (0 – неприйняття, 

1 – часткове прийняття, 2 – достатньо повне прийняття, 3 – абсолютне прийняття) 

(Наприклад, відповідь «а» – «Якби я міг (могла) щось змінити у своєму минулому, то 

я б змінив (змінила) майже все» – є свідченням неприйняття особистістю минулого і 

оцінюється в 0 балів; «…змінив (змінила) достатньо багато» – 1 бал; «змінив (змінила) 

досить мало» – 2 бали; «нічого не змінював (змінювала)» – 3 бали.) 

 

- прийняття відповідальності за своє життя в минулому, теперішньому і 

майбутньому (0 – покладання відповідальності на зовнішні обставини, 1 – покладання 

відповідальності на інших людей, 2 – прийняття власної відповідальності); 

(Так, відповідь «Моє життя в минулому в основному залежало від мене» – оцінюється 

у 2 бали, «…від інших людей» – в 1 бал, «від зовнішніх обставин» – 0 балів.) 

 

- сила зв’язку між різними часовими перспективами (0 – відсутність почуття зв'язку, 1 

– слабкий зв'язок, 2 – сильний чи достатньо сильний); 

(Цей показник оцінюється відповідно до запитань анкети про взаємний вплив 

минулого, теперішнього і майбутнього (зокрема, «Для майбутнього моє теперішнє життя (те, 

що я роблю в теперішньому): а) не має жодного значення; б) має значення, але незначне; б) 

має важливе значення), з урахуванням останнього запитання анкети, де відповідь«тісно 

пов′язані між собою», свідчить про сильний зв'язок, «…пов'язані, але не сильно» середній 

зв'язок, «майже не пов'язані між собою» – слабкий, «зовсім не пов'язані між собою» – 

відсутність зв’язку.) 

 

- зміст наявного зв’язку (2 – між минулим і майбутнім, але не з теперішнім, 3 – між 

теперішнім і минулим безвідносно до майбутнього, 4 – між теперішнім і майбутнім без 

значущого впливу минулого, 5 – повноцінний зв'язок між минулим, теперішнім і майбутнім). 

Показник також оцінюється відповідно до запитань анкети про взаємний вплив 

минулого, теперішнього і майбутнього. 
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Додаток Ґ 

Запитання авторського опитувальника «Життєві завдання» 

 

1. В чому, на Вашу думку, полягають Ваші основні життєві завдання? 

2. Які з Ваших життєвих завдань Вам уже вдалося реалізувати? 

3. Які життєві завдання Ви реалізуєте тепер?  

4. Від чого (кого) залежить реалізація Ваших життєвих завдань? 

5. Що (хто) сприяє у реалізації Ваших життєвих завдань? 

6. Що перешкоджає у здійсненні Ваших життєвих завдань? 

7. Що (хто) може допомогти подолати труднощі у реалізації Ваших 

життєвих завдань? 

8. На які власні сильні сторони Ви можете опиратися при реалізації 

Ваших життєвих завдань? 

9. Які основні життєві завдання Ви б хотіли реалізувати у найближчі 5 

років? 

10. Які нові дії Ви могли б для цього зробити? 

11. Ваші коментарі… 

 

Успіхів! 
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Додаток Д 

Бланк методики К. Ріфф «Шкали психологічного благополуччя» (адаптація      

Т. Шевеленкової, П. Фесенка) 

Бланк опитувальника «Шкали психологічного благополуччя» 

Наступні твердження щодо Ваших відчуттів стосовно себе і Вашого життя. Будь ласка, 

пам’ятайте, що тут немає правильних та неправильних відповідей. 

Обведіть цифру, що відповідає в 

найбільшій мірі ступеню Вашої згоди або 

незгоди з кожним твердженням на даний 

момент 

П
о
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о
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1. Багато людей вважають мене люблячим і 

дбайливим.  

1 2 3 4 5 6 

2. Іноді я змінюю свою поведінку або образ 

думок, щоб  відповідати запитам оточуючих.  

1 2 3 4 5 6 

3. Взагалі, я вважаю, що сам несу 

відповідальність за те, як я живу. 

1 2 3 4 5 6 

4. Я не зацікавлений в діяльності, яка розширить 

мій світогляд.  

1 2 3 4 5 6 

5. Мені приємно думати про те, що я зробив у 

минулому і що сподіваюся зробити в 

майбутньому.  

1 2 3 4 5 6 

6. Коли я проглядаю історію свого життя, я 

випробовую задоволення від того, як все 

склалося.  

1 2 3 4 5 6 

7. Вважаю підтримку близьких відносин 

складною і даремною. 

1 2 3 4 5 6 

8. Я не боюся висловлювати вголос те, що я 

думаю, навіть якщо це не відповідає думці 

оточуючих.  

1 2 3 4 5 6 

9. Потреби повсякденного життя часто нервують 

мене.  

1 2 3 4 5 6 

10. Взагалі, я вважаю, що продовжую дізнаватися 

більше про себе з часом.  

1 2 3 4 5 6 

11. Я живу одним днем і не замислююся 

серйозно щодо майбутнього.  

1 2 3 4 5 6 

12. Взагалі, я відчуваю упевненість і позитивне 

відношення до себе.  

1 2 3 4 5 6 

13. Я часто відчуваю себе самотнім через те, що 

у мене мало близьких друзів, з якими є 

можливість поділитися своїми переживаннями. 

1 2 3 4 5 6 

14. Зазвичай на мої рішення не впливають дії 

оточуючих.  

1 2 3 4 5 6 

15. Я не дуже добре відповідаю людям і 

оточуючому суспільству.  

1 2 3 4 5 6 

16. Я належу до людей, які відкриті для всього 

нового.  

1 2 3 4 5 6 

17. Я прагну зосередитися на сьогоденні, 

оскільки майбутнє майже постійно приносить 

мені проблеми. 

1 2 3 4 5 6 

18. Мені здається, що багато з людей, яких я 

знаю, одержали від життя більше, ніж я.  

1 2 3 4 5 6 
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19. Я відчуваю задоволення від особистого і 

взаємного спілкування з членами сім’ї або 

друзями.  

1 2 3 4 5 6 

20. Я схильний турбуватися про те, що оточуючи 

думають про мене. 

1 2 3 4 5 6 

21. Я досить добре справляюся з більшістю 

щоденних  

обов’язків.  

1 2 3 4 5 6 

22. Я не хочу що-небудь робити по-новому, в 

моєму житті мене все влаштовує таким, як воно 

є.  

1 2 3 4 5 6 

23. У мене є відчуття спрямованості і мета в 

житті.  

1 2 3 4 5 6 

24. Була б можливість, я б багато що в собі 

змінив.  

1 2 3 4 5 6 

25. Для мене важливо бути хорошим слухачем, 

коли мої друзі розповідають мені про свої 

проблеми.  

1 2 3 4 5 6 

26. Бути задоволеним самим собою важливіше, 

ніж отримувати схвалення оточуючих.  

1 2 3 4 5 6 

27. Я часто відчуваю себе заваленим своїми 

обов’язками.  

1 2 3 4 5 6 

28. Я вважаю, що важливо переживати новий 

досвід, який кидає виклик моїй думці про себе і 

про світ.  

1 2 3 4 5 6 

29. Мої повсякденні справи здаються мені 

банальними і незначними.  

1 2 3 4 5 6 

30. Мені подобається більша частина моїх 

якостей.  

1 2 3 4 5 6 

31. Я знаю небагато людей, охочих вислухати, 

коли мені потрібно з кимсь поговорити.  

1 2 3 4 5 6 

. Я схильний піддаватися впливу людей з 

твердими переконаннями. 

1 2 3 4 5 6 

33. Якби я був незадоволений своєю життєвою 

ситуацією, я б зробив ефективні кроки, щоб її 

змінити. 

1 2 3 4 5 6 

34. Якщо подумати, я не досяг більшого як 

особистість за останні декілька років.  

1 2 3 4 5 6 

35. Я не маю чіткого усвідомлення того, чого я 

намагаюся досягти в житті. 

1 2 3 4 5 6 

36. У минулому я зробив декілька помилок, але я 

вважаю, що в цілому все вийшло благополучно.  

1 2 3 4 5 6 

37. Я вважаю, що отримую багато від своїх 

друзів.  

1 2 3 4 5 6 

38. Люди рідко переконують мене робити те, що 

я не хочу .  

1 2 3 4 5 6 

39. Зазвичай я добре піклуюся про свої особисті 

фінанси і справи.  

1 2 3 4 5 6 

40. З моєї точки зору люди будь-якого віку здатні 

продовжувати подальше особистісне зростання і 

розвиток.  

1 2 3 4 5 6 

41. Я звик ставити перед собою цілі, але зараз це 

здається марною тратою часу.  

 

1 2 3 4 5 6 
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42. У багатьох відношеннях я відчуваю 

розчарування щодо моїх досягнень в житті.  

1 2 3 4 5 6 

43. Мені здається, що у більшості оточуючих 

людей більше друзів, ніж у мене.  

1 2 3 4 5 6 

44. Для мене важливіше пристосуватися до 

інших, ніж залишитися одному зі своїми 

принципами.  

1 2 3 4 5 6 

45. Я відчуваю стрес через те, що не можу 

впоратися зі всіма справами, які я вимушений 

робити щодня. 

1 2 3 4 5 6 

46. З часом я почав більше розуміти життя, що 

зробило мене сильнішою і здібнішою людиною. 

1 2 3 4 5 6 

47. Мені приносить задоволення будувати плани 

на майбутнє і працювати над їх втіленням в 

життя.  

1 2 3 4 5 6 

48. Здебільшого я горджуся тим, хто я є, і 

життям, яким я живу.  

1 2 3 4 5 6 

49. Люди назвали б мене людиною, готовою 

приділити час іншим.  

1 2 3 4 5 6 

50. Я впевнений в своїй думці, навіть якщо вона 

суперечить загальній. 

1 2 3 4 5 6 

51. Мені добре вдається розподілити свій час так, 

щоб я міг справлятися з усім, що повинно бути 

зроблено.  

1 2 3 4 5 6 

52. Мені здається, що я став значно 

розвиненіший як особа з часом.  

1 2 3 4 5 6 

53. Я – людина, що активно виконує те, що 

заплановано мною. 

1 2 3 4 5 6 

54. Я заздрю тому, як живуть більшість людей.  1 2 3 4 5 6 

55. У мене ніколи не було досить теплих і 

довірливих стосунків з іншими.  

1 2 3 4 5 6 

56. Мені складно висловлювати свою думку 

щодо спірних питань.  

1 2 3 4 5 6 

57. Кожен мій день розписаний, але я отримую 

відчуття задоволення від того, що зі всім 

справляюся.  

1 2 3 4 5 6 

58. Мені не подобається опинятися в нових 

ситуаціях, які вимагають від мене зміни старого 

доброго способу дії. 

1 2 3 4 5 6 

59. Деякі люди безцільно блукають життям, але я 

не відношуся до таких людей.  

1 2 3 4 5 6 

60. Моє ставлення до себе, ймовірно, не таке 

позитивне, як те, що відчувають до себе 

більшість людей.  

1 2 3 4 5 6 

61. Я часто відчуваю, що залишаюся осторонь, 

коли справа стосується дружби.  

1 2 3 4 5 6 

62. Я часто змінюю свої рішення, якщо мої друзі 

або члени сім’ї не згодні з ними.  

 

1 2 3 4 5 6 

63. Я відчуваю напругу, коли намагаюся 

розпланувати свої дії, оскільки я ніколи не 

виконую до кінця все, що запланував. 

1 2 3 4 5 6 

64. Для мене життя – це безперервний процес 

навчання, змін та росту. 

1 2 3 4 5 6 
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65. Іноді мені здається, що я зробив все в моєму 

житті, що було потрібно.  

1 2 3 4 5 6 

66. Багато днів я прокидаюся пригнічений 

думками про те, як я прожив своє життя.  

1 2 3 4 5 6 

67. Я знаю, що можу довіряти своїм друзям, а 

вони знають, що можуть довіряти мені.  

1 2 3 4 5 6 

68. Я не відношуся до людей, які піддаються 

соціальному тиску думати або поступати певним 

чином.  

1 2 3 4 5 6 

69. Мої спроби знайти вид діяльності і 

взаємостосунки, відповідні для мене, були 

вельми успішними.  

1 2 3 4 5 6 

70. Мені приносить задоволення бачити, як мої 

погляди міняються і «дорослішають» з роками. 

1 2 3 4 5 6 

71. Мої цілі в житті є для мене швидше джерелом 

задоволення, ніж розчарування.  

1 2 3 4 5 6 

72. У минулому були зльоти і падіння, але в 

цілому я б не став нічого міняти.  

1 2 3 4 5 6 

73. Мені складно по-справжньому відкритися, 

коли я спілкуюся з оточуючими.  

1 2 3 4 5 6 

74. Мене турбує те, як люди оцінюють вибори, 

зроблені мною в житті. 

1 2 3 4 5 6 

75. Мені складно розпланувати своє життя так, 

щоб мене це влаштовувало.  

1 2 3 4 5 6 

76. Я давним-давно перестав намагатися 

поліпшити або змінити що-небудь в своєму 

житті.  

1 2 3 4 5 6 

77. Мені приємно думати про те, чого я досяг у 

житті.  

1 2 3 4 5 6 

78. Коли я порівнюю себе з друзями і знайомими, 

я переживаю приємні почуття від того, ким я є. 

1 2 3 4 5 6 

79. Мої друзі і я співпереживаємо проблемам 

один одного.  

1 2 3 4 5 6 

80. Я оцінюю себе за тим, що я вважаю 

важливим, а не за цінностями, які вважають 

важливими оточуючі.  

1 2 3 4 5 6 

81. Я спромігся облаштувати свій побут і спосіб 

життя так, як це найбільш відповідає моїм 

уподобанням.  

1 2 3 4 5 6 

82. Правильно говорять, що старого пса новим 

трюкам не навчиш.  

1 2 3 4 5 6 

83. Зрештою, я можу з упевненістю сказати, що 

моє життя небагато варте.  

1 2 3 4 5 6 

84. У всіх є свої недоліки, але, здається, у мене їх 

більш ніж достатньо. 

1 2 3 4 5 6 
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Додаток Е  

Норми для оцінки результатів методики К. Ріфф «Шкали психологічного 

благополуччя» (адаптація Т. Шевеленкової, П. Фесенка) 

 

Класичні ключі. 

Пункти, підкреслені і виділені жирним шрифтом, при обробці 

переводяться у шкалу, яка сходить донизу шкалу: 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

Решта пунктів (не виділені) при обробці переводиться у шкалу, яка 

підіймається в гору: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Шкала «Позитивні стосунки з тими, що оточують»: 1, 7, 13, 19, 25, 31, 

37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79.  

Шкала «Автономія»:2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80. 

Шкала «Управління середовищем»: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 

63, 69,75, 81 

Шкала «Особистісне зростання»: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 

70,76, 82. 

Шкала «Ціли у житті»: 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59,65, 71, 77,83. 

Шкала «Самоприйняття»: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 

78,84. 

Індекс загального психологічного благополуччя визначається шляхом 

підсумовування балів, отриманих за всіма шістьма шкалами тесту. 
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Додаток Ж 

Базовий перелік запитань авторського напівструктурованого інтерв’ю 

 

  

Минуле 

1 - Що Ви можете сказати про Ваше життя в минулому?  

2 - Яківідчуттявиникають у Вас, коли Ви згадуєте про минуле? 

3 - Що для Вас булонайбільшважливим у минулому? 

4 - Що б Вам хотілосязмінити в минулому?.. 

 

 

Теперішнє 

1 - Що Ви можете сказати про Ваше життя в теперішньому? 

2 - На схоже Ваше життя в теперішньому? 

3 - Якіподії, чинники Ви вважаєтенайбільшважливими для 

Вашогожиттясьогодні?.. 

4 - Що б Вам хотілосязмінити в теперішньому?.. 

  

Майбутнє 

1 - Як, на Ваш погляд, вони впливатимуть на Ваше майбутнє? 

2 - Яким Ви уявляєтесвоємайбутнє? 

3 - Що, на Ваш погляд, буде визначатиякістьВашогожиття в майбутньому? 

4 - Якіцілі (пріоритети) Ви ставите перед собою на майбутнє?... 

5 - Як пов’язано Ваше життя у минулому, теперішньому і майбутньому?  
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Додаток З 

Таблиця З.1 

Вплив статі на рівень переживання психологічного благополуччя у осіб 

ранньої дорослості 

N=318 

Дисперсії 
Сума 

квадратів (SS) 
df 

Середній 

квадрат (MS) 
F 

Міжгрупові(bg) 2869,61 1 2869,61 *3,859 

Внутрішньогрупові 

(wg) 
235740,7 316 743,6614 – 

Загальні (total) 238610,3 317 – – 

 

Примітки: 

* p≤0,05 

R
2
=0,012. 
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Таблиця З.2 

Вплив віку на рівень переживання психологічного благополуччя у жінок 

періоду ранньої дорослості 

N=168 

Дисперсії 
Сума 

квадратів (SS) 
df 

Середній 

квадрат (MS) 
F 

Міжгрупові (bg) 21044,92 2 10522,46 *6,71963 

Внутрішньогрупові 

(wg) 258378,2 
165 1565,928 – 

Загальні (total) 279423,1 167 – – 

 

Примітки: 

** p≤0,01 

R
2
=0,075 
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Додаток Й 

Таблиця Й.1 

Відмінності середніх значень у рівні психологічного благополуччя 

різних вікових категорій чоловіків і жінок за методикою К. Ріфф «Шкали 

психологічного благополуччя» (у %) 

N=318 

Вік Стать 
Показники психологічного благополуччя за шкалами 

ПС А УС ОЗ Ц СП ПБ 

20-21 

 

чоловіки 53,75 56,85 54,80 60,60 60,10 54,20 341,10 

жінки 61,60 57,00 55,79 61,90 64,00 58,66 358,17 

22-23 

 

чоловіки 59,60 52,20 52,92 62,25 63,20 53,33 343,42 

жінки 58,40 54,00 56,63 62,40 62,00 56,33 349,83 

24-25 

 

чоловіки 60,35 55,00 61,04 60,61 64,40 58,35 359,74 

жінки 63,30 59,00 60,29 67,20 66,00 61,71 377,125 
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Таблиця Й.2 

Відмінності середніх значень у рівні осмисленості життя різних 

вікових категорій чоловіків і жінок за методикою СЖО Д. Леонтьєва (у %) 

 

N=318 

Вік Стать 

Показники осмисленості життя за шкалами 

 

Цілі в 

житті 

Процес 

життя 

Результ 

життя 

Лк-Я 

 

Лк-Ж 

 

ОЖ 

 

20-21 

чоловіки 30,82 30,82 24,18 21,82 31,18 101,06 

жінки 32,81 32,27 25,50 21,15 33,42 106,35 

22-23 

чоловіки 34,27 29,55 24,36 22,18 33,64 104,45 

жінки 31,85 30,39 25,33 21,24 30,04 100,9 

24-25 

чоловіки 34,29 30,24 26,62 22,10 31,9 107,05 

жінки 35,00 32,79 27,05 22,00 33,32 110,42 
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Вікові особливості переживання психологічного благополуччя 

чоловіків і жінок у віці ранньої дорослості за методикою К.Ріфф «Шкали 

психологічного благополуччя» 

Шка

ли 

Чоловіки Жінки Причини виявлених відмінностей 

ПС Зростання у віці 22-

23 років; 

збереження 

показників до 

25 років 

Спад у віці 22-

23 років; відновлення 

показників у віці 24-

25 роки (до рівня 20-

21 року) 

Поступове зростання у чоловіків (входження у 

дорослість, формування почуття близькості). 

Криза 23 років у жінок (перебудова стосунків 

з батьками, побудова нових відносин) 

А Найвищий рівень у 

віці 20-21 року. 

Зниження рівня у 

22-23 роки. 

Незначне під-

вищення до 25 р. 

Спад у віці 22-

23 років; відновлення 

показників у віці 24-

25 рокі (до рівня 20-

21 року) 

Криза 23 років у чоловіків і жінок (період 

закінчення навчання, працевлаштування, 

накладання нових обов’язків та соціальних 

ролей, сепарації від батьківської сім′ї) 

УС Зниження у віці 22-

23 років та значне 

підвищення до 24-

25 років 

Незначне зростання 

до 25 років 

У віці 22-23 років чоловіки зустрічаються з 

труднощами працевлаштування. (Жінки у цей 

час зазвичай паралельно влаштовують сімейне 

життя). До 25 років молоді чоловіки знаходять 

роботу, набувають навичок управління 

життєвими справами 

ОЗ Підтримка високих 

показників 

(незначний зріст, а 

згодом спад на 2-

3%) 

Підтримка високих 

показників (незначне 

поступове зростання 

на 34 %) 

Відчуття безперервного саморозвитку, 

реалізація особистісного потенціалу чоловіків 

і жінок, випробування себе в різних ролях, 

постійна динаміка особистісних показників в 

цей період 

Ц Зростання у віці 22-

23 років; 

збереження 

показників до 

25 років 

Незначний спад у 

віці 22-23 років; 

відновлення 

показників у віці 24-

25 років  

Незначний вплив кризи 23 років на чоловіків і 

жінок (зменшення можливостей у жінок – 

деяке зниження рівня осмисленості життя, у 

чоловіків – корекція планів на майбутнє, 

зростання цілей)  

СП Збереження 

показників у віці 

20-21, 22-23 років. 

Підвищення 

показників у віці 

24-25 років 

Спад у віці 22-

23 років; відновлення 

показників у віці 24-

25 р. (дещо нижче, 

ніж до рівня 20-21 р.) 

Переживання кризи 23 років жінками більше 

впливає на ставлення до себе. 

У чоловіків показники зростають внаслідок 

подолання кризи, досягнення певних життєвих 

результатів. 

ПБ Збереження ба-

лансу показників у 

віці 20-21, 22-

23 років. Загальне 

підвищення 

показників у віці 

24-25 років 

Спад у віці 22-

23 років; відновлення 

показників у віці 24-

25 років дещо вище, 

ніж до рівня 20-

21року 

Переживання кризи 23 років жінками періоду 

ранньої дорослості (яскраво виражене за 

більшістю шкал та загальним рівнем 

благополуччя). 

У чоловіків – більш поступове досягнення 

зрілості та зростання рівня психологічного 

благополуччя 



214 

Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Відмінності у рівні психологічного благополуччя чоловіків з різними 

соціально-психологічними характеристиками (за методикою К.Ріфф 

«Шкали психологічного благополуччя») 

N=150 

Соціально-психологічні 

характеристики 

Показники психологічного благополуччя за шкалами 

ПС А УС ОЗ Ц СП ПБ 

М δ М δ М δ М δ М δ М δ М δ 

Освіта 
вища 59 9 54 9 58 9 62 8 63 12 57 11 352 48 

середня 58 11 57 7 57 8 63 8 64 8 56 10 355 40 

Сімейний 

стан 

одружені 62 9 54 8 62 11 62 8 67 9 62 11 370 51 

неодружені 58 10 56 8 56 8 62 8 62 10 55 10 350 42 

Місце 

проживання 

місто 59 10 56 8 57 9 62 9 62 11 56 11 354 45 

Село 58 11 54 8 60 9 63 8 64 8 74 9 360 46 

 

Примітки: 

М – середнє значення (абсолютне); 

δ – середнє квадратичне відхилення. 
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Таблиця Л.2 

Відмінності у рівні психологічного благополуччя жінок з різними 

соціально-психологічними характеристиками (за методикою К.Ріфф 

«Шкали психологічного благополуччя») 

N=168 

Соціально-психологічні 

характеристики 

Показники психологічного благополуччя за шкалами 

ПС А УС ОЗ Ц СП ПБ 

М δ М δ М δ М δ М δ М δ М δ 

Освіта 
вища 64 10 58 10 60 8 67 9 66 9 60 9 375 43 

середня 58 10 56 8 55 7 62 10 62 8 58 8 350 36 

Сімейний 

стан 

одружені 58 10 55 10 58 9 62 10 65 7 57 10 357 46 

неодружені 61 11 57 8 56 7 64 10 63 9 59 7 361 38 

Місце 

проживання 

місто 63 10 58 9 58 8 66 10 64 9 62 8 370 40 

Село 58 11 55 8 56 8 61 9 63 8 56 8 347 39 

 

Примітки: 

М – середнє значення (абсолютне); 

δ – середнє квадратичне відхилення. 
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Таблиця Л.3 

Відмінності у рівні осмисленості життя чоловіків з різними 

соціально-психологічними характеристиками (за методикою СЖО              

Д. Леонтьєва) 

N=150 

Соціально-психологічні 

характеристики 

Показники осмисленості життя за шкалами 

Цілі в 

житті 

Процес 

життя 

Результат 

життя Лк-Я Лк-Ж ОЖ 

М δ М δ М δ М δ М δ М δ 

Освіта 
вища 35 6 31 7 26 6 23 4 33 6 108 20 

середня 32 5 30 5 25 4 22 3 32 5 104 13 

Сімейний 

стан 

одружені 35 6 31 7 27 6 23 5 34 8 111 21 

неодружені 33 6 30 6 25 5 22 4 32 5 104 15 

Місце 

проживання 

місто 33 6 31 6 25 6 22 4 32 5 105 18 

Село 34 5 30 6 26 5 23 5 38 5 108 17 

 

Примітки: 

М – середнє значення (абсолютне); 

δ – середнє квадратичне відхилення. 
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Таблиця Л.4 

Відмінності у рівні осмисленості життя жінок з різними соціально-

психологічними характеристиками (за методикою СЖО Д. Леонтьєва) 

N=168 

Соціально-психологічні 

характеристики 

Показники осмисленості життя за шкалами 

Цілі в 

житті 

Процес 

життя 

Результ 

життя Лк-Я Лк-Ж ОЖ 

М δ М δ М δ М δ М δ М δ 

Освіта 
вища 35 5 33 5 27 3 22 4 33 5 109 13 

середня 31 5 31 6 25 4 21 4 31 6 102 15 

Сімейний 

стан 

одружені 33.24 6 32 5 26 3 22 4 32 5 106 15 

неодружені 33 5 32 6 26 4 22 3 32 5 105 15 

Місце 

проживання 

місто 34 5 32 6 26 3 22 3 33 4 108 13 

Село 32 6 31 5 26 4 21 4 31 6 102 17 

 

Примітки: 

М – середнє значення (абсолютне); 

δ – середнє квадратичне відхилення. 
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Додаток М 

Індивідуальний профіль психологічного 

благополуччя респондента до участі у «Програмі оптимізації  

особистісного зростання» 
 

I. Загальні відомості про досліджуваного 

Порядковий номер респондета – № 15;  

Стать – чоловіча; вік - 22 роки; 

Освіта – середня;  

Сімейний стан – неодружений; 

Місце проживання – м. Івано-Франківськ. 

II. Осмисленість життєвих перспектив респондента 
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III. Показники психологічного благополуччя 
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Додаток Н 
 

Індивідуальний профіль психологічного 

благополуччя респондента після участі у «Програмі оптимізації  

особистісного зростання» 
 

I. Загальні відомості про досліджуваного 

Порядковий номер респондета – № 15;  

Стать – чоловіча; вік - 22 роки; 

Освіта – середня;  

Сімейний стан – неодружений; 

Місце проживання – м. Івано-Франківськ. 

II. Осмисленість життєвих перспектив респондента 
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III. Показники психологічного благополуччя 
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Індивідуальна карта психологічного благополуччя 

респондента 

Параметри аналізу 

 

Минуле Теперіш

нє 

Майбутнє 

Емоційне 

забарвлення 

змішане позитив

не 

позитивне 

Рівень реалізації середній середній високий 

Рівень прийняття середній високий  

Осмисленість 

життєвих 

перспектив 

висока висока висока 

Життєві задачі 

(вирішені, актуальні, 

перспективні) 

самороз

-виток 

навчан-

ня, 

стосун-

ки  

професійна 

та сімейна 

реалізація 

Керованість життям 

 

середня   висока висока 


