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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Зважаючи на підвищення темпу життя, 

швидкі зміни соціально-економічних умов, а також зростання емоційних, 

інформаційних навантажень і вимог до психічних ресурсів людини, в 

сучасному суспільстві гостро постає проблема адаптації особистості до умов 

оточуючого середовища, профілактики стресу та підтримки необхідного для 

успішної діяльності рівня психічного і фізичного здоров'я. Здатність до 

адаптації є невід'ємною характеристикою людини і відображає гнучкість і 

відносну стійкість біопсихосоціальної системи. Однак стрес, особливо 

довготривалий, може привести до поступового виснаження адаптаційних 

ресурсів особистості і, як наслідок, до порушення психічної адаптації, до 

зриву функціональних систем життєдіяльності і порушень соціально-

психологічної адаптації. 

Соціально-психологічна адаптація є важливою проблемою у 

становленні особистості будь-якого віку. Психологічна адаптація визначає 

оптимальну збалансованість людини і середовища на особистісному рівні, 

що дозволяє їй реалізувати актуальні потреби, пов’язані з ними значущі цілі і 

професійне становлення. Під соціально-психологічною адаптацією 

розуміється пристосування індивіда до нових умов соціального довкілля та 

його результат. 

Особливості соціально-психологічної адаптації проявляються у кожної 

людини по-різному, залежно від її ресурсів, мобільності, здатності до 

пристосування. При цьому на швидкість та успішність адаптації впливають 

соціальні умови середовища, економічний стан суспільства, складні життєві 

обставини індивіда. Актуальною є проблема соціально-психологічної 

адаптації не тільки у дітей та молоді на етапі пристосування до нових 

мінливих умов середовища при вступі до освітнього закладу, зміні значущої 

соціальної групи, а й у дорослому віці, що передбачає адаптацію до роботи і 
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професійних обов’язків, до нових сімейних ролей (мами і тата), до різних 

стресових ситуацій, пов’язаних із неможливістю задовольнити потреби і 

бажані мотиви тощо. Саме в дорослому віці людина вирішує безліч питань і 

проблем, які стосуються її життя і матеріального забезпечення сім’ї, 

гармонійних відносин із членами родини, із втратою і пошуком місця роботи, 

із хронічними хворобами (своїми та близьких людей), із втратою раніше 

міцних контактів з друзями, переживань смерті батьків та інших родичів 

тощо. Відповідно до вказаного важливим є адаптаційний потенціал дорослої 

людини, який зумовлює її адаптацію у цьому наповненому стресами світі та 

забезпечує можливість успішного вирішення різних відповідальних завдань і 

проблем. 

Типологію соціально-психологічної адаптації особистості у складних 

життєвих умовах досліджували соціологи Р. Мертон, Т. Парсонс, Л. Х’єлл, 

Е. Фромм, Т. Шибутані та ін. Соціально-психологічні аспекти адаптації 

особистості з урахуванням вікових особливостей характеризуються у 

дослідженнях К. Абульханової-Славської, Л. Божович, Л. Виготського, 

О. Леонтьєва, В. Мухіної та ін. 

У дослідженнях Л. Виготського, Є. Климова, А. Налчаджяна, 

А. Петровського, К. Платонова, С. Рубінштейна та інших психологів 

розглянуті важливі питання соціально-психологічного аспектів проблеми 

адаптації дорослих осіб. На сучасному етапі розвитку психологічної науки 

проблемі соціально-психологічної адаптації дорослих присвячені 

дослідження Д. Александрова, А. Боднар, І. Галецької, Т. Дзюби, 

В. Зливкова, І. Каськова, О. Кокуна, В. Корольчук, О. Лукашевич, 

В. Майструк, О. Огієнко, С. Онищук, С. Панченко та ін.  

Цінною для нашого дослідження є думка психологів про те, що 

впливаючи на особистісні та соціальні чинники, що стимулюють адаптацію 

людини, можна досягти підвищення її соціально-психологічної адаптації, 

сприяти успішному вирішенню життєвих, професійних, побутових завдань, 
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адекватно поводитися у стресових ситуаціях та продуктивно вирішувати 

проблеми (В. Корольчук, І. Ревасевич, О. Ткачишина та ін.).  

Разом з цим соціально-психологічні чинники адаптації дорослих осіб 

вивчені недостатньо повно у психологічних дослідженнях, що обумовлює 

актуальність вибору даної тематики для науково-прикладного вивчення і 

розробки психологічної програми для підвищення соціально-психологічної 

адаптації дорослих. 

Об’єкт дослідження – соціально-психологічна адаптація дорослих.  

Предмет дослідження – соціально-психологічні чинники адаптації 

дорослих осіб. 

Мета дослідження – теоретично проаналізувати та практично 

дослідити соціально-психологічні чинники адаптації дорослих осіб. 

Завдання дослідження: 

1. Теоретично проаналізувати особливості соціально-психологічної 

адаптації особистості у науковій літературі; 

2. Розкрити соціально-психологічні чинники адаптації дорослих осіб, 

розглянути ризики розладу адаптації у дорослому віці; 

3. Провести емпіричне дослідження соціально-психологічних чинників 

адаптації дорослих, проаналізувати отримані результати; 

4. Запропонувати психологічну програму для підвищення соціально-

психологічної адаптації дорослих осіб. 

У ході виконання поставлених завдань використано наступні методи 

дослідження: 

- теоретичні: аналіз, синтез, порівняння та узагальнення основних 

психологічних положень про досліджувану проблему соціально-

психологічної адаптації дорослих осіб;  

- емпіричні: опитування, використання спеціальних діагностичних 

методик, якісний та кількісний аналіз результатів, методи мат-статистики для 
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опрацювання результатів дослідження, виділення соціально-психологічних 

чинників адаптації у дорослому віці. 
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У ході емпіричного дослідження використано наступні 

психодіагностичні методики: 

1. Методика діагностики соціально-психологічної адаптації 

(К. Роджерс-Р. Даймонд); 

2. «П’ятифакторний особистісний опитувальник» (тест «Велика 

п’ятірка» Р. МакКрае і П. Коста, в адаптації В. Орла); 

3. Тест «Типи поведінки в конфлікті» (К. Томас-Р. Кілманн, в адаптації 

Н. В. Гришиної); 

4. Методика «Локус контролю» (Дж. Роттер);  

5. Опитувальник «Способи копінг-поведінки» (Р. Лазарус і 

С. Фолкман).  

Вибірку дослідження склали: 60 осіб дорослого віку – 25 чоловіків та 

35 жінок віком від 35 до 45 років. 

Теоретичне значення дослідження полягає у виокремленні та аналізі 

соціально-психологічних чинників адаптації у дорослому віці. 

Практичне значення роботи полягає у можливості використання 

розробленої психологічної програми для підвищення соціально-

психологічної адаптації дорослих осіб у практичній діяльності психолога з 

клієнтами даного віку. 

Структура роботи. Магістерська робота складається із вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (114 найменувань), 7 додатків. Основний зміст роботи 

представлено на 116 сторінках. Робота містить 16 таблиць, 5 рисунків. 

Загальний обсяг – 148 сторінок.  
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ЧИННИКІВ АДАПТАЦІЇ ДОРОСЛИХ ОСІБ 

 

1.1. Феномен соціально психологічної адаптації 

 

Поняття адаптації більш широко використовується в педагогіці, 

соціології, психології та в соціальній психології для визначення 

пристосування індивіда до групи або до кожного індивіда.  

При цьому з позицій філософської, соціологічної, політологічної, 

психологічної і педагогічної науки сутність адаптації не відсторонює 

біологічні і фізіологічні форми пристосування, а видозмінює і опосередковує 

їх від природного пристосування «індивід – природне середовище» до 

соціального пристосування «особистість – соціальне середовище». Зміни, які 

супроводжують процес адаптації, пронизують усі рівні організму від 

молекулярної до психологічної регуляції. Соціальні чинники впливають на 

поведінку людини через «внутрішні умови», тобто через індивідуальні 

особливості, які створюються за участю зовнішніх умов [10, c. 238]. 

За свідченням Л. Зданевич, адаптація (від латинського аdарtаiо) – 

означає «регулювання», «приведення до порядку». Таким поняттям в 

біологічній науці позначалося пристосування живого організму до 

оточуючого середовища. Згодом це поняття наповнилося широким змістом, 

стало використовуватися в природничих і в суспільних науках, зокрема в 

філософії, психології, соціології. Цей термін вживається в двох 

модифікаціях: «адаптація» (аdарtаtio) і «пристосування» (adjustment). Перше 

поняття має більш широкий характер на відміну від другого, що означає 

пасивне сприймання особистістю навколишнього середовища або 

пристосування до даної конкретної ситуації [33, c. 224].  
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За визначенням Ю. Шарко, адаптація – складне багатофакторне явище, 

що має свої власні механізми та закономірності, вивченням яких займаються 

представники багатьох галузей науки. Відповідно до своїх професійних 

інтересів вони акцентують увагу на певних видах адаптації: біологічній, 

психічній, психологічній, соціально-психологічній, соціальній, соціально-

педагогічній, професійній [113, с. 38]. 

Нині у науковій літературі поняття «адаптація» використовується для 

визначення процесу, в ході якого відбувається пристосування суб'єкта до 

нового середовища (розвиток явища у часі, накопичення його елементів); 

рівноваги, котра встановлюється між суб'єктом і середовищем; результату 

пристосування (адаптації як якісний етап в даному процесі); мети, що ставить 

перед собою суб'єкт (адаптування до нових умов) [33, c. 224]. 

У сучасній науковій літературі існують різні підходи до тлумачення і 

розуміння цього поняття. Широкий спектр цих визначень обумовлений як 

різнобічністю і суперечливістю самого явища адаптації, так і суб'єктивними 

чинниками: суб'єктивними світоглядними підходами, професійними 

підходами дослідників тощо. На думку А. Налчаджяна, адаптація – це той 

соціально-психологічний процес, який при сприятливому перебігу 

призводить особистість до стану адаптації [73, c. 6].  

За ствердженням Р. Нємова, у більш загальному визначенні адаптації 

може надаватись кілька значень, залежно від розглянутого аспекту [74]: 

а) адаптація використовується для позначення процесу, при якому організм 

пристосовується до середовища; б) адаптація використовується для 

позначення відносин рівноваги (відносної гармонії), яке встановлюється між 

організмом і середовищем; в) під адаптацією розуміють результат 

пристосувального процесу; г) адаптація пов'язується з якоюсь певною 

«метою», до якої «прагне» організм. 

Визначаючи суть цього терміну, дослідники Г. Андрєєва, А. Глузман, 

А. Жмиріков, І. Зарубінська, Н. Кальна, В. Лагерєв, П. Медніков виходять із 
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розуміння того, що адаптація може розглядатись як процес, стан, властивість 

чи результат діяльності, які виникають за певних умов і тривають до певного 

періоду, доки не буде встановлена динамічна рівновага між системами, що 

адаптуються. У соціології і психології це поняття асоціюється з процесом, 

результатом і станом встановлення гармонійних взаємовідносин між 

особистістю та мікросередовищем. У педагогіці від розуміння адаптації як 

засвоєння особистістю соціального досвіду того середовища, у якому вона 

здійснює основні форми життєдіяльності, тобто адаптуватись – це 

пристосуватись до нових умов [65, с. 37]. 

Найбільш повне та системне визначення адаптації, на основі 

узагальнення праць попередників запропонував М. Корольчук: адаптація – це 

активна системна відповідь функцій організму, яка спрямована на підтримку 

гомеостазу та створення адекватної врегульованої програми, відповіді з 

мінімальними реакціями на умови, що постійно змінюються, умови 

діяльності, в основі якої лежать 5 основних компонентів, – енергетичний, 

сенсорний, операційний, ефекторний і активаційний [49, с. 209]. При цьому 

енергетичний компонент забезпечує енергетику організму і включає великий 

набір вегетативних реакцій; сенсорний – забезпечує аналіз зовнішнього і 

внутрішнього середовища, кодування інформації в послідовність нервових 

імпульсів; операційний – фільтрацію, селекцію й переробку інформації та 

вироблення на її основі рішення; ефекторний – здійснює реалізацію рішення; 

активаційний – визначає рівень відповіді організму, мобілізацію елементів, 

що включаються в програму [49, с. 198]. 

С. Шапкін виділяє 4 компоненти адаптації, розглядаючи їх в дещо 

іншому ракурсі:  

1) активаційний (органічні й функціональні витрати, спрямовані на 

досягнення значущих для суб’єкта цілей); 
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2) когнітивний (перебудови когнітивних процесів, спрямовані на 

вироблення найбільш ефективних способів переробки інформації, без яких 

ефективна адаптація неможлива);  

3) емоційний (визначається динамікою емоційних переживань, що є 

суб’єктивними індикаторами ефективності процесу адаптації);  

4) мотиваційно-вольові процеси (забезпечують координацію всіх інших 

компонентів і напрямів реалізації значущих для суб’єкта цілей і тим самим 

надають процесу адаптації стійкості й безперервності) [112, с. 137]. 

За даними Т. Шанскової, зміст адаптації розкривається такими 

допоміжними термінами як: адаптування – власне процес адаптації; 

адаптованість – стан організму в результаті успішного здійснення цього 

процесу; адаптивний цикл – сукупність процесів від початкового стану 

організму і до кінцевого; адаптивний ефект – відмінності в стані організму до 

початку і завершення процесу адаптації; адаптивна ситуація – конкретний 

момент взаємодії організму та середовища, що відображає необхідність 

адаптивних перебудов [111, c. 98]. 

Дослідниця Ю. Михайлова розглядає ще й поняття «адаптивність» як 

здатність людини до пристосування, її властивість, якість. Відзначає, що дане 

поняття на сьогоднішній день широко трактується як педагогами, так і 

психологами. Так, в психології воно виражається в узгодженні цілей і 

результатів. З точки зору психофізіології – це здатність людини здійснювати 

адаптаційні перебудови, пристосовуватися до мінливих умов і характеру 

діяльності; витривалість, висока працездатність, стійкість до хвороб та інших 

факторів зовнішнього середовища [71, c. 20]. 

Категорія «адаптивність» дозволяє розглядати цілісний спектр 

соціальної активності особистості з позиції не тільки її наявного буття, а й 

умов формування, а також соціальних перспектив розвитку. Виступаючи в 

єдності просторових і часових характеристик, адаптивність концентрує в собі 

одночасно три рівні зв’язків і відносин:  
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 відображає минуле: адаптаційний потенціал являє собою стійку 

сукупність особистісних властивостей, накопичених індивідом у процесі 

його становлення і обумовлюючих здатність особистості до оптимального 

соціального функціонування та розвитку;  

 репрезентує сьогодення: адаптаційний потенціал визначає характер 

актуалізації наявних здібностей, їх практичне використання в практиці 

соціального функціонування і визначає рівень реалізованих можливостей 

людини;  

 орієнтована на майбутнє: в процесі актуалізації адаптаційних 

потенціалів не тільки реалізуються наявні можливості особистості, 

переходячи з потенційних в актуальні, а й розвиваються нові [71, c. 21].  

Виходячи з цих характеристик, можна зробити висновок, що 

адаптивність завжди забезпечується активністю особистості. Отже, 

адаптивність особистості завжди індивідуальна, вона знаходить своє 

відображення в досягнутому результаті діяльності і залежить від адаптивних 

здібностей особистості та її адаптаційного потенціалу [71, c. 21]. 

Отже, адаптація – результат (і процес) взаємодії людини і 

навколишнього середовища, який призводить до оптимального 

пристосування до життя і діяльності. Адаптація компенсує недостатність 

звичайної поведінки в нових умовах. Завдяки цьому забезпечується 

можливість прискорення ефективного функціонування особистості в 

незвичайних обставинах. Якщо людина не адаптується, виникають додаткові 

труднощі в спілкуванні, в опануванні предметом діяльності аж до порушення 

її регулювання. 

За даними І. Галецької, критерії ефективності адаптації як результату 

пристосування до середовища можуть стосуватися різних сфер:  

1) афективної – особливості емоційних реакцій, переживань та 

почуттів, ступінь емоційного комфорту;  
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2) поведінкової – особливості копінгу, адекватність докладених зусиль, 

соціальна прийнятність поведінки, гнучкість та швидкість реагування;  

3) когнітивної – самооцінювання відповідності результату 

запланованому;  

4) особистісної – самооцінювання результату адаптації, способу її 

досягнення відповідно до власних ціннісних орієнтацій та самооцінювання;  

5) соціально-психологічного контексту – відповідність усталеним 

соціальним нормам, соціальним цілям [19]. 

Як засвідчують Л. Василенко та М. Савчин, вивчення адаптації 

пов'язане з дослідженням співвідношення цього феномена з процесом 

соціалізації. Соціальна адаптація і соціалізація відображають процес 

взаємодії особистості та суспільства [93]. 

Таким чином, механізм соціальної адаптації особистості виступає як 

єдиний процес діяльності, спілкування, самосвідомості в соціальній 

діяльності людини, коли відбувається перетворення її внутрішнього світу, 

реалізація прихованих можливостей, які допомагають повноцінно 

включитися в процеси соціальної адаптації, як активності, особистості.  

Вчений А. Налчаджян виділяє наступні види адаптації: алопластична 

адаптація – здійснюється змінами зовнішнього світу під існуючі потреби 

особистості; аутопластична адаптація – здійснюється змінами структури 

особистості під умови середовища [73, c. 7].  

Розглядаючи можливі варіанти адаптації до тієї чи іншої ситуації, 

О. Карпетова виділяє два її види; 

1) це адаптація шляхом перетворення і фактичного усунення 

проблемної ситуації. При цьому адаптивні ресурси й механізми особистості 

мобілізуються для реконструкції реальної соціальної ситуації, а сама 

особистість зазнає порівняно невеликих і переважно позитивних змін; 
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2) це адаптація зі збереженням ситуації, за якої особистість зазнає 

більш глибоких змін, які зазвичай не сприяють її самоактуалізації і 

самовдосконаленню [38, с. 21]. 

Важливим аспектом адаптації, за ствердженням О. Карапетової, є 

набуття індивідом соціальної ролі, чим і обумовлено розгляд соціальної 

адаптації як одного з основних соціально-психологічних механізмів 

соціалізації особистості та показника її зрілості. У такому разі наголошується 

на активності особистості в процесі засвоєння соціального досвіду, оскільки 

при соціалізації людина не тільки засвоює соціальний досвід групи, але й 

суб‘єктивно перетворює його на особистісні соціальні установки, соціальні 

очікування, ціннісні орієнтації, тобто від адаптації залежить успішність 

проходження основних етапів соціалізації: інтеграції та індивідуалізації. 

Результати інтеграції та індивідуалізації є складовою найбільш важливих 

соціально-психологічних процесів, від яких суттєво залежить суб‘єктивний 

добробут особистості [38, c. 21]. 

Науковець І. Чистенко зазначає, що у процесі адаптації людини 

прийнято відокремлювати наступні аспекти (види) – біологічний, 

психологічний, соціальний та соціально-психологічний. Біологічний полягає 

у пристосуванні організму до змін фізичного середовища. Соціальна 

адаптація – це певні закономірності спільної діяльності, що обумовлюються 

загальною метою і ціннісними орієнтаціями соціальних груп. Психологічна 

адаптація – система заходів, спрямованих на формування у особистості 

здатності пристосовуватись до існуючих у суспільстві вимог та критеріїв за 

рахунок присвоєння їй норм і цінностей даного суспільства. Психологічна 

адаптація особистості в суспільстві відбувається завдяки таким 

психологічним механізмам, як рефлексія, ідентифікація, емпатія (співчуття, 

співпереживання), прийом соціального зворотного зв’язку тощо. Соціально-

психологічний аспект характеризує пристосування особистості до існування, 
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життєдіяльності в тому чи іншому соціумі відповідно до його вимог, потреб 

та інтересів [110, c. 287]. 

За визначенням В. Сорочинської, соціально-психологічна адаптація – 

це процес подолання проблемних ситуацій особистістю, в ході якого вона 

використовує набуті раніше навички соціалізації, що дозволяє їй взаємодіяти 

з групою без внутрішніх або зовнішніх конфліктів, продуктивно виконувати 

провідну діяльність, виправдовувати рольові очікування, і 

самоутверджуватися, задовольняючи свої основні потреби [97, c. 134]. 

Дослідник Л. Міллер Л. [70] визначає соціально-психологічну 

адаптацію як процес включення особистості у взаємодію із соціальним 

середовищем. Даний процес припускає орієнтування в середовищі, 

усвідомлення людиною проблем, що виникають у ході цієї взаємодії, і 

знаходження шляхів їх розв’язання, вибір найбільш адекватної для неї 

діяльності в цих умовах з метою досягнення відповідності між собою (своїми 

інтересами, потребами і мотивами, силами і можливостями) та соціальним 

середовищем. При цьому, як зазначає Л. Міллер, найуспішніша адаптація 

відбувається тоді, коли потреби й потенціал особистості гармонійно 

сполучаються із потребами соціальних спільностей (груп), до яких вона 

включена (малих і великих соціальних груп), а також з умовами оточуючого 

світу [70, с. 161]. 

Соціально-психологічна адаптація є процесом активного 

пристосування до вимог середовища. Адаптацію І. Галецька розглядає як 

безперервний процес взаємозумовлюючого впливу людини та її соціального 

оточення, успішність і адекватність якого залежить як від індивідуально-

психологічних особливостей, так і від чинників середовища [19]. 

За даними В. Мєдвєдєва, Б. Рубіна, соціально-психологічна адаптація 

визначається як процес активного пристосування індивіда до середовища, що 

змінюється, за допомогою різних соціальних засобів [67, c. 65]. Соціально-

психологічна адаптація являє собою елемент діяльності, функцією якої є 
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освоєння стабільних умов середовища, рішення повторюваних, типових 

проблем шляхом використання прийнятих способів соціальної поведінки, дії. 

Основним способом соціально-психологічної адаптації є прийняття норм і 

цінностей нового соціального середовища (групи, колективу, організації, 

територіальної спільності, у які приходить індивід), форм взаємодії 

(формальних і неформальних зв'язків, стилю керівництва, сімейних і 

сусідських відносин і т.д.), а також форм предметної діяльності (наприклад, 

способів професійного виконання робіт або сімейних обов'язків).  

На думку С. Максименка, «соціально-психологічна адаптація – це 

процес взаємодії особистості з середовищем, за якого особистість повинна 

зважати на особливості середовища й активно впливати на нього, щоб 

забезпечити задоволення основних власних потреб і реалізацію значимих 

зв‘язків». Відтак соціально-психологічна адаптація також є однією з умов 

розвитку індивідуальності особистості, наявність стійких рис у якої може 

бути одним свідченням перебігу адаптаційного процесу (в 

інтраособистісному плані) [63]. Однак, на думку О. Карапетової, у деяких 

випадках індивідуальність може перешкоджати адаптації особистості в 

певній соціальній групі, а тому одного цього показника недостатньо. Суттєву 

роль при цьому відіграють механізми утвердження, розвитку 

індивідуальності в соціальному середовищі, у певному колективі чи 

групі [38, c. 24]. 

Разом з цим дослідниця О. Карапетова завертає увагу, що соціально-

психологічна адаптація є процесом встановлення оптимальних стосунків та 

соціального оточення в результаті спільної діяльності, за допомогою 

сформованих у процесі життєдіяльності адаптаційних механізмів [38, c. 24]. 

Адаптаційний механізм, за даними Д. Леонтьєва, включає певні діяльнісні 

здібності, уміння, навички, психофізіологічні, психоемоційні компоненти, 

різноманітні інтелектуальні властивості та фрустраційні реакції. Однак 

основним компонентом адаптаційного механізму вчений вважає результат 
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діяльності, який і формує цей механізм. Самі типи адаптаційних механізмів 

забезпечуються вираженими індивідуально-типологічними якостями 

людини: вольовими, пластичністю особистості, гнучкістю в судженнях, 

здібністю емоційно реагувати на зовнішні впливи, властивістю 

домінувати [56, с. 106]. 

Соціально-психологічна адаптація також, як і психічна, має дві форми: 

активну, коли індивід прагне впливати на середовище для того, щоб змінити 

його (у тому числі ті норми, цінності, форми взаємодії й діяльності, які він 

повинен освоїти), і пасивну, коли він не прагне до такого впливу й зміни [16, 

c. 35]. 

За даними І. Титаренко, Н. Скрипчук, соціально-психологічне 

становлення особистості передбачає входження її в певну соціальну групу 

або спільноту. Формування людини як представника групи, тобто носія її 

цінностей, норм, установок, орієнтацій, передбачає формування у неї 

необхідних для цього властивостей та якостей. При цьому ефективність 

входження людини в нове середовище залежить від структури середовища і 

психологічних характеристик самої особистості. Важливу роль тут 

відіграють процеси соціально-психологічної адаптації особистості, що 

передбачають пристосування індивіда до групових норм і соціальної групи 

до окремого індивіда [100, c. 136]. 

Вчений А. Налчаджян [72] запропонував загальну класифікацію 

різновидів соціально-психологічної адаптації особистості, за якою виокремив 

нормальну, девіантну й патологічну (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1. 

Різновиди соціально-психологічної адаптації особистості 

№ Вид адаптації 

1. Нормальна – це такий адаптаційний процес, що сприяє стійкій адаптивності особистості в 

типових проблемних ситуаціях без патологічних змін її структури і, водночас, без порушень 

норм тієї соціальної групи, до якої належить особистості. У межах нормальної адаптації 
А. Налчаджян розглядає нормальну захисну адаптацію, нормальну незахисну адаптацію і 

змішані адаптивні комплекси. 

2. Девіантна адаптація передбачає функціонування адаптаційних процесів, що забезпечують 
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задоволення потреб особистості в певній групі чи соціальному середовищі, тоді як сподівання 

інших учасників соціального процесу не реалізовуються. Девіантна адаптація може бути двох 

підвидів: неконформна (подолання проблемних ситуацій незвичайними для групи шляхами) і 
новаторська (інновативна, творча). Остання тлумачиться як різновид людської діяльності чи 

виконавської ролі, в результаті якої особистість створює нові цінності, здійснює нововведення 

в певній сфері культури. 

3. Патологічна адаптація – це соціально-психологічний процес, здійснюваний за допомогою 

патологічних форм і механізмів поведінки, що призводить до утворення патологічних 

комплексів характеру, які входять до складу невротичних і психотичних синдромів. 

 

Дослідник І. Каськов зазначає, що адаптація особистості до нової 

діяльності, нових умов перебування, нового соціального статусу відбувається 

протягом певних етапів та фаз протікання [41, c. 34]. Так, зокрема, науковець 

І. Каськов говорить, що у процесі адаптації особистість проходить три фази 

свого становлення:  

- І фаза (власне адаптація) передбачає засвоєння ціннісних орієнтацій 

та норм, уподібнення індивіда до інших членів групи. Якщо індивіду не 

вдається подолати труднощі адаптаційного періоду, у нього можуть 

розвиватися якості комфортності, залежності, невпевненості, що є причиною 

породження дезадаптації особистості;  

- ІІ фаза (індивідуалізація) породжується між необхідністю «бути таким 

як усі» і прагненням індивіда до максимальної персоналізації. У випадку, 

якщо індивід не зустрічає взаєморозуміння, у нього можуть складатися якості 

негативізму, агресивності, що викликає деіндивідуалізацію;  

- ІІІ фаза (інтеграція) визначається суперечностями між прагненнями 

індивіда бути ідеально представленим своїми особливостями в соціумі, з 

одного боку, та потребою соціуму прийняти, підтримувати і культивувати 

тільки ті індивідуальні особливості індивіда, які сприяють розвитку його як 

особистості у групі, з іншого. Якщо суперечності не усунено, то наступає 

дезінтеграція, що призводить до ізоляції особи, або неприйняття її групою.  

Крім того, на думку І. Каськова, соціально-психологічна адаптація 

вимагає не стільки пристосування до умов життєдіяльності, скільки розвитку 

особистості, збагачення її творчої індивідуальності. Про успішну адаптацію 
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можна судити не лише за пристосуванням особистості до конкретних умов 

життєдіяльності, але й за її включенням у широкий спектр суспільних 

відносин [41, c. 34-35]. 

Показники успішної соціально-психологічної адаптації – високий 

соціальний статус індивіда в даному середовищі, а також його психологічна 

задоволеність цим середовищем у цілому та його найбільш важливими для 

нього елементами. Показниками низької соціально-психологічної адаптації є 

переміщення індивіда в інше соціальне середовище, аномія й поведінка, що 

відхиляється від норми. При цьому, як зазначає В. Волина, причина 

дезадаптації індивіда може полягати в психологічних особливостях 

особистості; особливостях її діяльності; особливостях взаємин, що 

складаються в цій діяльності з оточуючими [16, c. 35]. 

За ствердженням І. Галецької, зовнішніми соціальними регуляторами 

соціально-психологічної адаптації особистості є норми поведінки, правила, 

вимоги та побажання й очікування щодо поведінки. Внутрішніми 

регуляторами виступають інтереси, потреби, ціннісні та сенсожиттєві 

орієнтації, які в комплексі визначають життєві цілі, критерії оптимуму 

соціально-психологічної адаптації та індивідуально прийнятні її способи і 

форми [19]. 

Психологічними чинниками, які визначають особливості соціально-

психологічної адаптації, є психологічні властивості людини, її індивідуальні 

когнітивні стилі отримання та опрацювання інформації, копінг-стратегії і 

способи емоційно-поведінкової реакції на стимули зовнішнього 

середовища [19]. 

За даними О. Ісаєвої, копінг-стратегії – це актуальні відповіді 

особистості на сприйняту загрозу, спосіб управління стресором. Успішність 

адекватності вибору копінг-стратегії залежить певною мірою від наявності в 

особистості копінг-ресурсів, що являють собою відносно стабільні 

особистісні характеристики, що забезпечують психологічний фон для 
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подолання стресу і сприяють розвитку копінг-стратегій. А поведінка людини, 

регульована та сформована за допомогою використання копінг-стратегій з 

урахуванням копінг-ресурсів, визначається як копінг-поведінка. Основною 

складовою цієї моделі, на думку О. Ісаєвої, є саме копінг-стратегії, які 

обумовлюють поведінку і емоційні реакції на стрес [35, c. 41-42]. 

Дослідниця О. Ісаєва наголошує, що копінг-поведінка – це стратегії дій, 

що застосовуються людиною в ситуаціях психологічної загрози фізичному, 

особистісному та соціальному благополуччю, здійснювані в когнітивній, 

емоційній і поведінковій сферах функціонування особистості та призводять 

до успішної або менш успішної адаптації [35, c. 33]. 

При цьому вважається, що успішність адаптації до життєвих стресів 

багато в чому визначається ефективністю розвитку особистісно-

середовищних копінг-ресурсів. Так, наприклад, С. Фолкман виділяє наступні 

види копінг-ресурсів: фізичні (здоров'я, витривалість і т.п.); психологічні 

(переконання, самооцінка, локус контролю, мораль); соціальні (індивідуальна 

соціальна мережа, соціальні підтримують системи і т.д.); матеріальні ресурси 

(гроші, обладнання тощо) (цит. за О. Ісаєвою [35, с. 42]). 

За моделлю, розробленою Н. Сиротою і В. Ялтонським [95], успішна 

або адаптивна копінг-поведінка включає в себе наступні компоненти: 

- збалансоване використання відповідних віку копінг-стратегій 

вирішення проблем і пошуку соціальної підтримки; 

- збалансованість когнітивного, емоційного і поведінкового 

компонентів копінг-поведінки і достатній розвиток когнітивно-оцінних 

механізмів у конкретній особистості; 

- переважання мотивації на досягнення успіху над мотивацією 

уникнення невдачі, готовність до активного протистояння негативним 

факторам середовища і усвідомлена спрямованість копінг-поведінки на 

джерело стресу; 
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- достатні особистісно-середовищні копінг-ресурси, що забезпечують 

позитивний психологічний фон для подолання стресу і сприяють розвитку 

копінг-стратегій (позитивна Я-концепція, розвиненість сприйняття 

соціальної підтримки, інтернальний локус контролю над середовищем, 

емпатія і афіліація, наявність ефективної соціальної підтримки) [95, c. 70]. 

На думку О. Ісаєвої, вищевказані характеристики копінг-поведінки 

фактично є психологічними факторами стресорезистентності, їх переважання 

в структурі копінг-поведінки визначає результат її переходу в соціальну 

інтеграцію та конструктивну адаптацію особистості до світу і 

середовища [35, c. 46]. 

Найбільшу популярність у психологічній літературі отримала 

феноменологічна класифікація копінгових стратегій, запропонована 

Р. Лазарусом і С. Фолкманом. Вони класифікують стратегії подолання стресу 

за двома основними функціями копінгу: 1) копінг, «сфокусований на 

проблемі», спрямований на усунення стресового зв'язку між особистістю і 

середовищем (problem focused); 2) копінг, «сфокусований на емоціях», 

спрямований на управління емоційним стресом (emotion focused). 

Необхідність врахування обох функцій автори обґрунтовують наявністю 

емоційного, когнітивного і поведінкового компонентів переживання стресу, 

які утворюють різноманітні комбінації. Загалом вчені Р. Лазарус і 

С. Фолкман визначили 8 видів ситуативно-специфічних копінг-стратегій: 

планомірне вирішення проблем, позитивна переоцінка, прийняття 

відповідальності, пошук соціальної підтримки, конфронтація, самоконтроль, 

дистанціювання, уникнення. При цьому, яка із стратегій «хороша чи погана», 

залежить від ситуації і може змінюватися по ходу розвитку ситуації [52, 

c. 95]. 

На переконання І. Галецької, важливими особистісними чинниками 

соціально-психологічної адаптації людини є інтелект (особливо соціальний), 

егоідентичність, самоефективність, самоактуалізація та відчуття когеренції. 
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Вказані індивідуально-психологічні властивості визначають потенційну 

адаптивність особистості як здатність мобілізувати власні ресурси, адекватно 

обирати оптимальні поведінкові стратегії і гнучко реагувати на можливі 

зміни ситуації (незважаючи на її об’єктивну складність і суб’єктивну 

значущість) Адаптивність як індивідуальна властивість і характеристика 

особистості, на думку І. Галецької, є тією буферною зоною, що сприяє 

успішності соціально-психологічної адаптації, самореалізації 

та саморозвитку [19]. 

За результатами дослідження І. Галецької, провідними чинниками 

соціально-психологічної адаптації є самоприйняття та інтернальність, 

наслідком і критерієм успішності адаптації є емоційний комфорт. 

На адаптацію позитивний вплив здійснюють екстраверсія, відкритість 

досвіду, схильність до згоди, ефективною є просоціальна орієнтація людини 

(на спілкування з іншими, врахування їх інтересів, гармонійні контакти з 

оточуючими). Також сприятливим для соціально-психологічної адаптації є 

формування позитивних переконань щодо власних можливостей та ресурсів. 

Окрім того, негативний вплив на адаптацію мають високі рівні нейротизму та 

депресивності особистості. Оптимальним є прийняття себе та інших у 

поєднанні з прагненням реалізувати власні ресурси та переконанням щодо 

самоефективності й сенсовності власного життя [19]. 

У дослідженні Л. Лисенко встановлено зв'язок між особистісною 

агресивністю та низькою адаптацією. Вона засвідчує, що чим більше 

агресивний індивід, тим менше він пристосований, адаптований у своїй 

родині, і тим більше, ймовірно, що він переживає свої сімейні взаємини як 

несприятливі. Навпаки, чим менш агресивна особа, тим вищий рівень її 

адаптації. Такі результати можуть бути зумовлені тим, що підвищена 

агресивність людини часто призводить до сварок, нерозуміння з іншими 

членами сім’ї та колективу [57, c. 78]. 
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У дослідженні Л. Міллер зауважено, що при оптимальному рівні 

соціально-психологічної адаптації людині властиві такі характерні риси, як 

екстраверсія, доброзичливість, відповідальність, низькі значення нейротизму. 

Ці особи краще розуміють оточуючих людей, швидше звільняються від 

стереотипних уявлень, більш адекватно сприймають навколишню дійсність, 

більш адекватно взаємодіють із новим соціальним середовищем. Особи, які 

мають низьку соціально-психологічну адаптацію, відрізняються низьким 

соціальним самопочуттям, низькою погодженістю індивіда й середовища. Їм 

властива емоційність, вони переживають брак у спілкування, почуття 

ностальгії за минулим, не можуть спокійно пережити зміни в обставинах, 

середовищі, колі спілкування тощо [70, с. 161-166]. 

Таким чином, адаптація є процесом, який реалізовується внаслідок 

енергетичної психологічної та моральної мобілізації людини відповідно до 

вимог середовища. Можливості такої мобілізації та освоєння нових вимог 

неоднакові у різних людей. Тому спостерігаються індивідуальні особливості 

процесу адаптації, різниця в її якостях, швидкості, міцності тощо. Соціально-

психологічна адаптація розглядається як процес організації соціальної 

взаємодії, що сприяє найбільш повній реалізації особистісного потенціалу.  

 



24 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

1.2. Психологічні особливості дорослого віку 

 

Період дорослості є найбільш тривалим періодом життєдіяльності 

людини, що характеризується високим рівнем розвитку її фізичних та 

інтелектуальних можливостей, творчих, професійних і духовних досягнень. 

Для цього етапу характерним є виникнення специфічних особливостей Я-

концепції, спонукальної та емоційної сфер особистості, змістова зміна 

способу життєдіяльності (створення сім’ї, формування сімейних стосунків, 

виконання батьківських функцій, кар’єрна реалізація, творчі досягнення 

тощо) [24, c. 9]. 

Сьогодні не існує єдиної точки зору на те, яку людину вважати 

дорослою. Найбільш загальне визначення дорослої людини було дано 

фахівцями UNESCO: «Дорослий – будь-яка людина, визнана такою у тому 

суспільстві, до якого вона належить». С. Панченко зазначає, що в нашому 

суспільстві дорослою називається людина, яка досягла фізіологічної, 

психічної та соціальної зрілості, має певний життєвий досвід, сформований 

високий (і постійно зростаючий) рівень самосвідомості, яка виконує ролі, 

традиційно закріплені суспільством за дорослими людьми, та бере на себе 

повну відповідальність за своє життя і поведінку [83]. 

Дорослість є одним з найтриваліших, однак, найменш вивчених 

періодів онтогенезу, що настає після юності і характеризується високим 

ступенем зрілості та самостійності особистості в умовах її повноцінної 

реалізації в суспільстві. Дорослою можна вважати будь-яку людину, яка в 

житті поводиться усвідомлено і відповідально, займається певною справою. 

Доросла людина має відносно сформовані фізіологічні та психічні функції, 

зокрема емоційно-вольової сфери [83]. 

Дорослий вік є періодом практичного, професійного життя людини. 

Постановка життєвих цілей ґрунтується на принципах та ідеалах, визначених 

на попередньому етапі, а також на життєвих планах людини. Зріла 
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особистість у процесі розвитку самостійно обирає або змінює зовнішню 

ситуацію свого розвитку, а завдяки цьому змінює і себе [12, c. 54]. 

За свідченням Н. Марцих, в історії розвитку вікової психології 

психологічні характеристики людей дорослого віку виконували функції 

еталонів стосовно різних періодів росту, дозрівання й формування 

особистості в роки дитинства, отроцтва і юності [66]. 

Традиційно вважалося, що вік дорослості є стабільним періодом у житті 

вже сформованої людини і тому жодних особливих змін у психічному 

розвитку особистості не відбувається. Е. Клапаред характеризував дорослість 

як стан психічного «закам'яніння», коли процес розвитку припиняється. 

Однак, ретельне вивчення цього вікового періоду змінило думку вчених. 

Потенціал розвитку існує протягом всього життя людини. З настанням 

дорослості процес розвитку людини не припиняється та не завершується, 

йому притаманні суперечливість і гетерохронність; виокремлюються 

сенситивні і критичні моменти, психофізіологічний розвиток не є статичним, 

природа його різноманітна і суперечлива [82, c. 332]. 

За свідченням Р. Павелкова, у дорослому віці розвиток ніколи не 

відбувається прямолінійно, а лише як накопичення та розширення раніше 

засвоєних життєвих принципів, поглядів, потреб і соціальних настанов [82].  

Відомий науковець О. Бодальов, говорячи про особливості дорослого 

віку, підкреслював, що для психологічної науки важливо простежити зв'язки 

між особливостями «акме» людини (вищий для кожної людини рівень її 

розвитку, вершина її зрілості) і характером соціальної ситуації розвитку у 

даний період її життєвого шляху. Важливо зрозуміти роль самої людини у 

тому, якою буде вершина її життя, і коли вона явно буде спостерігатися [11]. 

З цих позицій Н. Марцих розглядає нормальну зрілу особистість 

дорослого віку не як особу, позбавлену протиріч і труднощів, а як 

особистість, здатну приймати, усвідомлювати й оцінювати ці протиріччя, 
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продуктивно вирішувати їх відповідно до своїх загальних цілей й моральних 

ідеалів, що приводить її до нових, вищих стадій свого розвитку [66]. 

За даними Д. Фельдштейна, життя сучасної дорослої людини – це рух, 

зміна, розвиток. На сьогоднішній день людина не тільки має нові можливості 

вибору, новий рівень самосвідомості, але і завдання, які вимагають від 

особистості подальшого розвитку в контексті розгортання міжособистісних 

взаємин, поглиблення самовизначення, «загального дорослішання». Постійно 

зростаючі можливості людини (обумовлені досягненнями науки, техніки, 

медицини, інформатизації) обумовлюють нову ситуацію розвитку людини 

дорослого віку, розширюючи рамки її життя [104]. 

Як засвідчує Н. Марцих, вікові межі дорослості визначаються 

комплексом соціальних і біологічних причин і залежать від конкретних 

соціально-економічних умов індивідуального розвитку людини. При цьому 

період дорослості відрізняється від юнацького тим, що в ньому закінчується 

загальносоматичний розвиток, досягає свого оптимуму фізичне й статеве 

дозрівання. Найчастіше даний період визначається як роки інтелектуальних, 

трудових, професійних досягнень. Особливе значення для розуміння 

інтелектуальної діяльності людей дорослого віку мають експериментальні 

дані про онтогенетичну еволюцію психофізіологічних функцій [66]. 

Період дорослості є найбільш тривалим періодом онтогенезу. 

Дослідниця Н. Марцих вказує на безліч характеристик дорослості: 

1) новий характер розвитку, що менше пов'язаний із фізичним 

зростанням і швидким когнітивним удосконалюванням; 

2) здатність реагувати на зміни й успішно пристосовуватися до нових 

умов, позитивно реагувати на протиріччя й труднощі;  

3) подолання залежності й здатність брати відповідальність за себе й 

інших;  

4) типові риси характеру (твердість, розсудливість, надійність, чесність 

й уміння співчувати й ін.);  
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5) соціальні й культурні орієнтири для визначення успішності й 

своєчасності розвитку в дорослості [66]. 

Доросла людина відрізняється достатньо високим рівнем 

самосвідомості: вона усвідомлює себе більш самостійною, самокерованою, 

незалежною в матеріальному (економічному), юридичному, моральному і 

психологічному сенсі особистістю. О. Огієнко підкреслює, що дорослість – 

це період, який не лише є «суттєвим для індивідуального розвитку людини, а 

й впливає на розвиток суспільства» [76, с. 90]. 

За ствердженням Т. Дзюби, О. Коваленко, рання дорослість (від 20 до 

40 років) характеризується досягненням особистісної ідентичності та 

початком продуктивної діяльності, що дає поштовх до побудови системи 

нових міжособистісних стосунків у професійній та сімейній сферах [24, 

c. 26]. Період середньої дорослості (від 40 до 60 років) вважається періодом 

повного розквіту особистості. Згідно концепції психосоціального розвитку 

особистості Е. Еріксона, цей період охоплює сьому стадію розвитку 

життєдіяльності дорослої людини й визначається автором як етап 

особистісної зрілості. Його характеризують як найбільш значущий період у 

житті дорослої людини, коли вона має можливість найпотужніше розкрити 

свій потенціал, реалізувати себе в усіх сферах, виконати своє призначення. У 

цьому контексті зрілість стає ціллю розвитку, досягненням розквіту, за яким 

може бути приховано подальший розвиток. Період пізньої дорослості (від 60 

років) має такі новоутворення, як реституціалізація, пов’язана із комплексом 

процесів відновлення, спрямованих на уповільнення старіння, формування 

мотиву діяльності тощо [24, c. 27-29]. 

Описуючи психологічні характеристики особистості у віці від 30 до 40 

років, Т. Дзюба і О. Коваленко вказують, що у цьому віці люди  набувають 

нового соціального статусу, становлення якого забезпечується розмаїттям 

прав і обов’язків дорослої людини у різних сферах її життєдіяльності 
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(суспільство, професія, сім’я), консолідацією соціальних і професійних 

ролей. Особливостями осіб дорослого віку науковці вважають: 

1) залежність розвитку дорослої людини від особливостей 

продуктивності її соціальної активності, досягнутого статусу, перебігу 

попередніх стабільних і кризових періодів. У цей віковий період 

вибудовується власний образ життя, власний статус людини, відбувається 

засвоєння нею нових соціальних і професійних ролей [24, c. 35]. 

2) консолідація професійних і соціальних ролей. Основною формою 

соціальної активності людини на цьому етапі її життя є професійна 

діяльність, нагромадження професійного досвіду. Професійна діяльність 

надає змогу дорослій особистості найбільш повно розкрити свій потенціал. 

Цінність діяльності для особистості пов’язана перш за все з можливістю 

самовираження, застосування своїх здібностей, з можливістю творчості. 

3) зміни в системі суб’єктних цінностей особистості, які утворюються у 

результаті засвоєння, інтеріоризації суспільних цінностей і власної 

соціальної активності. Систему суб’єктних властивостей особистості 

становлять життєві плани людини, мотиви та цілі її діяльності. зокрема, як 

вказують Т. Дзюба і О. Коваленко, для працівників у віці 21-30 років важливе 

значення мають житлово-побутові умови, оскільки цей період 

характеризується становленням сімейних стосунків, то для працівників 

вікової групи 30-40 років головне місце в ціннісних орієнтаціях займають 

умови праці (санітарно-гігієнічні умови роботи, техніка безпеки, обладнання) 

та відпочинку [24, c. 36]. 

Як засвідчують Р. Павелків, О. Сергєєнкова, розвиток особистості в 

дорослому віці відбувається при своєрідному поєднанні зі стабільністю. 

Якщо в пізнавальній сфері людини на момент переходу до дорослого життя 

основні структури вже сформовані, то у структурі її особистості настає 

період глибоких змін. Про реальність феномену розвитку протягом всіх 

вікових періодів свідчать такі пізньовікові новоутворення як процес 
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віддаленої ремінісценції (пізніше згадування того, що в минулому при 

безпосередньому згадуванні не вдалося відтворити), перегляд власного 

життя, явище біографічної пам'яті. Споріднена з цим твердженням ідея 

гетерохронного розвитку психічних функцій, згідно з якою, високий рівень 

розвитку однієї функції може зберігатися до старості, іншої – обмежуватися 

періодами юності та ранньої дорослості. Одні функції починають застарівати 

від народження, інші знижують рівень дії лише в старості, а деякі 

розвиваються навіть у старості [82; 94].  

Уміння сприймати, обробляти, фільтрувати, засвоювати і 

використовувати інформацію різної модальності, перетворювати її на знання 

і далі – на засоби розв’язування задач (професійних, особистісних та ін.) є 

надзвичайно важливим інтелектуальним умінням сучасної дорослої людини. 

Для цього потрібні адекватні розуміння та інтерпретація (в тому числі 

контекстів, неявних смислів, помилок), розвинені мова і мовлення, пам’ять й 

увага. Принциповим моментом для успішної інтелектуальної самореалізації є 

розвиток рефлексії, вміння змінювати рефлексивну позицію, виходити за 

рефлексивні межі ситуації, а також наявність репертуару інтелектуальних 

стратегій [99, c. 27].  

Дослідниця С. Панченко вказує, що динаміка інтелектуальних функцій 

виглядає таким чином: 18–25 років – високий рівень розвитку пам’яті та  

мислення, низький – уваги; 26–29 років – низький рівень розвитку пам’яті і 

мислення, високий – уваги; 30–33 роки – високий рівень розвитку всіх 

функцій; з 34–35 років відбувається спад рівня розвитку всіх функцій. Разом 

з цим у статті С. Панченко зазначається, що зазначається, що у дорослих 

людей з віком багато функцій організму поступово слабшають (знижуються 

зір та слух, погіршуються пам’ять і мислення, виникають труднощі зі 

сприйняттям нової інформації), але самі здібності до навчання у дорослих 

людей (від 20 до 60 років) суттєво не змінюються. При цьому у людей, 

зайнятих розумовою працею, вони зберігаються значно довше. Як правило, 
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вікове зниження здатності до навчання пов’язано із загальним станом 

здоров’я й енергетикою людини, зменшенням об’єктивної та суб’єктивної 

потреби в нових знаннях, зниженням можливостей для застосування їх на 

практиці [83.]. 

Вчений Р. Павелків виокремлює низку нових психологічних 

характеристик, притаманних дорослому віку: вміння брати на себе 

відповідальність; прагнення до влади і організаторські здібності; здатність до 

інтелектуальної та емоційної підтримки інших; впевненість в собі та 

цілеспрямованість; схильність до філософських узагальнень; захист системи 

власних принципів та життєвих цінностей; здатність опиратися проблемам 

навколишньої дійсності за допомогою; розвинутих вольових властивостей; 

формування індивідуального життєвого стилю; прагнення «вплинути на світ» 

та передати індивідуальний досвід молодому поколінню; стабілізація 

системи соціальних ролей [82, c. 333]. 

Особливе значення фази дорослості полягає в тому, що, залучаючись до 

широкого різноманіття суспільних відносин, людина стає їх справжнім 

суб'єктом, свідомо формує індивідуальне ставлення до навколишнього світу. 

Приблизно до 40 років людина здобуває унікальну повноту буття, яка 

складається з розмаїття її прав і обов'язків в різних сферах життя та 

діяльності: в соціумі, на роботі, в сім'ї; і в той же час, максимальну 

відповідальність за навколишній світ і за себе в світі.  

Більшість дорослих людей досягають стабільності в житті, впевненості у 

собі. Однак, у цьому надійному і спланованому дорослому світі можуть 

виникати сумніви, пов'язані з оцінкою пройденого життєвого шляху, з 

розумінням стабілізації, довершеності життя [82, c. 334]. 

Психосоціальний розвиток дорослої людини розглядають в трьох 

аспектах: «Я» – як індивід; «Я» – як член сім’ї; «Я» – як працівник-

професіонал. Важливого значення у формуванні суб’єктивних властивостей 

особистості набуває становлення нового соціального статусу. Він 
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складається з розмаїття прав і обов’язків дорослої людини в різних сферах 

життєдіяльності (в суспільстві, на роботі, в сім’ї). Згодом це стає основою 

консолідації соціальних і професійних ролей дорослої людини. В залежності 

від зміни соціального статусу, який не є статичним, відбувається й постійна 

зміна змісту життєвих планів дорослої особистості. Внутрішньою основою 

таких змін стають зміни в системі суб’єктивних цінностей особистості. отже, 

період дорослості характеризується посиленням соціального розвитку 

особистості, максимальним включенням її в різні сфери суспільних відносин 

і діяльності [24, c. 60]. 

Як зауважує Е. Фромм, для дорослої людини власна сім’я стає 

особливою потребою – потребою у встановленні різноманітних соціальних 

зв’язків [106]. Створивши сім’ю, людина отримує змогу про когось 

турбуватися, за когось відповідати, одночасно формує умови для власної 

безпеки та захищеності. Однак сучасний розвиток суспільства не завжди дає 

можливість молодій людині повною мірою розвинути власну 

індивідуальність, розкрити свою сутність, реалізувати потребу стати самим 

собою. Звідси нерозвиненість стосунків між чоловіком і жінкою, 

випадковість вибору, яка стає причиною згасання закоханості [24, c. 62]. 

Досить багато людей так і не реалізують сприятливі можливості цього 

періоду й залишаються без супутника життя. за даними досліджень Т. Дзюби 

і О. Коваленко, люди, які не створили сім’ї до 28-30 років, для декого 35 

років, у подальшому, зазвичай, не спроможні розпочати спільне життя з 

іншою людиною. Такі люди звикають жити самотньо, стають занадто 

вимогливими до іншої людини, у них з’являється ригідність звичок, які 

роблять важкими і негармонійними сімейні стосунки [24, c. 62]. 

Створення сім’ї передбачає проходження певного сімейного циклу, 

який характеризується наявністю важливих подій або етапів – 

відокремленням з батьківської сім’ї, створенням власної сім’ї, народження 

дітей і батьківство. При цьому, як засвідчують Г. Крайг і Д. Бокум, перехід 
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до батьківства супроводжується змінами різних сфер особистісного та 

сімейного життя. Серед таких змін найбільш суттєвими є:  

- зміни в ідентичності та внутрішньому житті – зміни почуття «Я» 

батьків та їх уявлень про сімейне життя; 

- перерозподіл ролей та зміни у подружніх стосунках; 

- зміни в ролях та стосунках зі старшим поколінням; 

- зміни ролей та стосунків поза сім’єю; 

- нові батьківські ролі та стосунки. Подружжя приймає на себе нові 

обов’язки, пов’язані з вихованням дитини [50, с. 618-619]. 

Визначаючи основні відмінності особливостей формування Я-

концепції дорослої людини від юнацтва, А. Реан зауважує, що змістом Я-

концепції зрілої особистості стає не самоактуалізація будь-якими 

доступними засобами (як у період ранньої дорослості), а самоактуалізація в 

межах моральних правил і більш значущих, аніж ситуаційні, особистісних 

цінностей [89, с. 519]. 

Психологічними особливостями розвитку Я-концепції у дорослих, за 

А. Реаном, є: 

1) Я-концепція стає більш реалістичною, позбавляючись «ілюзій» 

юнацтва й ранньої молодості в оцінці життєвих перспектив і можливостей 

особистості; 

2) адекватне сприйняття й переживання «Я-реального» досягається 

шляхом вивільнення особистості від умовної відповідальності перед 

оцінками й очікуваннями тих, хто ще виконує роль наставників (батьки, 

керівники, державні лідери тощо); 

3) змістом Я-концепції зрілої особистості стає самоактуалізація, 

зумовлена духовно-моральними правилами і більш значущими, ніж 

ситуативні, особистісними цінностями. 

4) Я-концепція самоактуалізованої зрілої особистості характеризується 

такими основними особистісними якостями: відкритість переживань, 
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раціональність, особиста відповідальність, самоповага, здатність 

підтримувати добрі особисті стосунки; 

5) особиста відповідальності дорослої зрілої особистості за власний 

розвиток (у широкому розумінні) [89, с. 519]. 

Отже, психологічними особливостями дорослого віку є: новий характер 

розвитку, пов'язаний із когнітивним удосконалюванням; висока соціально-

психологічна адаптивність та вміння позитивно реагувати на протиріччя й 

труднощі; здатність брати відповідальність за себе й інших; типові риси 

характеру (твердість, розсудливість, надійність, чесність й уміння співчувати 

й ін.); соціальні й культурні орієнтири для визначення успішності й 

своєчасності розвитку в дорослості. Типовими для дорослого віку є 

нерівномірність розвитку інтелекту та збагачення ментального досвіду, 

набуття мудрості.  

 

1.3. Проблема адаптації дорослих осіб 

 

Поруч із вивченням адаптації в контексті її зв’язку з діяльністю, можна 

виділити роботи, які присвячені проблемі загальної «адаптації до життя». 

Вченими Я. Абсалямовою, О. Солодуховою, Л. Хахулою, Н. Чайкіною 

доведено, що адаптація не тільки передбачає активність самої особистості, 

але й супроводжується відповідними особистісними змінами. Тому 

позитивний досвід адаптації, якого набувають люди на певному етапі життя, 

сприяє більш оптимальному вирішенню особистісних проблем і допомагає у 

професійній діяльності (цит. за [37, c. 204]). 

При цьому ряд Н. Маліков зауважує, що процес адаптації, по-перше, 

безупинний, тому що не припиняється ні на один день, а, по-друге, 

коливальний, оскільки навіть протягом одного дня відбувається 

переключення у всілякі сфери: діяльність, спілкування, самосвідомість. У 

сфері діяльності адаптація означає, насамперед, засвоєння нових видів 
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діяльності. У сфері спілкування адаптація розглядається з боку її 

розширення, включення як нових видів, так і незвичних способів його 

здійснення. Сюди відносяться самостійність у виборі мети спілкування, 

відсутність твердого сімейного контролю та ін. Адаптація також включає і 

своєрідне визнання суб’єктом тих необхідних змін, що відбуваються в його 

самосвідомості в процесі освоєння нових видів діяльності і спілкування. 

Одна людина меншою мірою, інша – більшою, але всі обов’язково приходять 

до усвідомлення цих змін [65, c. 25].  

На думку С. Посохової, вивчення адаптації з позицій особистості, що 

розкриває себе в динамічному навколишньому середовищу, спирається на 

ключові принципи гуманістичної психології. Подібний підхід значною мірою 

розширює уявлення про межі адаптаційних можливостей і дозволяє побачити 

в багатьох так званих дезадаптаційних явищах пошуки індивідуальних 

способів розкриття наявного життєвого потенціалу [86, c. 9]. 

За даними О. Резнікової, як статична характеристика процесу адаптації, 

як психічний стан, що досягається за умови сприятливого процесу адаптації – 

виступає адаптація особистості [91, c. 227]. При цьому, за визначенням 

А. Налчаджяна, соціально-психологічна адаптація особистості визначається 

як такий стан взаємин особистості та групи, коли особистість без тривалих 

внутрішніх та зовнішніх конфліктів продуктивно виконує свою провідну 

діяльність, задовольняє свої основні соціальні потреби та повною мірою йде 

назустріч рольовим очікуванням референтної групи, переживає стан 

самоствердження та вільного вираження своїх творчих здібностей [72]. 

При цьому, як зазначає О. Резнікова, рівень адаптації визначається не 

тільки характером адаптаційного процесу (механізмами адаптації), а й 

ступенем розвитку адаптивних здібностей особистості, тобто адаптивністю 

дорослих. За її даними, під адаптивністю особистості розуміється як 

особлива її якість, що характеризує здатність до внутрішніх (психологічних) 

та зовнішніх (поведінкових) перетворень, перебудов, спрямованих на 
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збереження або відновлення рівновагомих взаємовідносин особистості з 

мікро- і макросоціальним середовищем при змінах у характеристиках цього 

середовища [91, c. 230]. 

Основними ознаками сформованої адаптації у дорослих, за свідченням 

О. Резнікової, є: а) адаптація у сфері «позаособистісній» соціально-

економічної активності, де індивід набуває знань, умінь і навичок, 

домагається компетентності й майстерності; б) адаптація у сфері 

особистісних стосунків, де встановлюються інтимні, емоційно насичені 

зв’язки з іншими людьми. При цьому досягнення адаптації у сфері 

особистісних стосунків уважається складнішим завданням, ніж отримання 

результатів у сфері «позаособистісної активності». Для успішної адаптації 

потрібна чутливість, знання мотивів людської поведінки, здатність до 

тонкого й точного віддзеркалення змін взаємовідносин. Адаптація у сфері 

міжособистісних стосунків − умова досягнення соціальної та моральної 

зрілості особистості й обумовлена успішною моральною соціалізацією 

особистості [91, c. 230]. 

За даними К. Андросович, серед ознак та якостей соціально-

психологічної адаптації особистості дорослого віку до соціального оточення 

необхідно назвати: набуття статусу, місця у соціальній структурі суспільства; 

формування засобів, знаходження умов і форм для вільного прогресивного 

розвитку; здобуття нової якості за результатами мінливості адекватних 

захисних механізмів; вільне володіння вербальними та невербальними 

засобами соціальної взаємодії; збереження стійкості суб’єкта до різних 

впливів оточуючого середовища (стресових і проблемних зокрема); 

усвідомлення діяльного середовища, здатність самостійно виходити зі 

стресових ситуацій; установка на активну взаємодію зі соціальним 

середовищем; прийняття соціальної ролі; прояв ініціативи; успішне 

прийняття рішень; ефективність у сфері соціально-економічної активності; 

продуктивність, прояв спроможності насолоджуватись життям та психічна 
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рівновага; конструктивне розв’язання конфліктних ситуацій; здатність брати 

відповідальність за власні вчинки, прояви; спроможність тонко і точно 

відображати зміни у відносинах з оточуючими людьми, здатність до розвитку 

емоційного інтелекту; емоційно-насичені зв’язки з людьми, наявність 

емпатії; прийняття та ефективна відповідь на соціальні очікування [4, с. 22]. 

При цьому, як зазначає Л. Боярин, успішність соціально-психологічної 

адаптації залежить від характеристик середовища і індивіда. Чим складніше 

нове середовище (наприклад, більше соціальних зв'язків, складніше спільна 

діяльність, вище соціальна неоднорідність), чим більше відбувається в ній 

змін, тим є важчою для індивіда соціально-психологічна адаптація. 

Показниками низької соціально-психологічної адаптації дорослої 

особистості, за умови переміщення людини в інше соціальне середовище, є 

аномія і поведінка, що відхиляється від загально прийнятих норм [15, c. 58]. 

У той же час сучасне суспільство – динамічне і нестабільне – вимагає 

від людини високого рівня активності. Е. Фромм [106] вважав, що 

пристосування людини до суспільства зазвичай являє собою компроміс між 

внутрішніми потребами і зовнішніми вимогами. Потрапляючи у складну 

ситуацію, що потребує мобілізації всіх сил організму та вирішення проблеми, 

доросла людина проходить декілька стадій соціально-психологічної адаптації 

(табл. 1.2): 

Таблиця 1.2. 

Стадії соціально-психологічної адаптації 

№ Стадія  

1. Адаптаційний шок, під яким розуміється загальний розлад функцій соціального суб'єкта або 

системи, наслідком якого є потрясіння соціогенного характеру, викликаного порушенням 

звичної взаємодії із середовищем [46, с.124]. Це одна з найбільш складних і болючих стадій 

соціально-психологічної адаптації. Саме на цій стадії адаптації людина вперше стикається з 
необхідністю освоєння нових елементів соціального середовища і пізнає їх позитивні і 

негативні сторони. У ряді випадків, адаптаційний шок може стати основою для руйнування 

людської особистості або навіть її фізичної загибелі [53, с. 39]. 

2. Мобілізація адаптаційних ресурсів. Тут для дорослих, які зуміли пережити стадію 

адаптаційного шоку, настає етап глибокого осмислення ситуації і концентрації зусиль на 

свідомому пошуку виходу з неї. Ця стадія пов'язана з активним, свідомим пошуком, вибором і 

освоєнням на поведінковому рівні нових моделей життєдіяльності. Спираючись на результати 
первинного освоєння нового соціального середовища на попередній стадії соціальної 
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адаптації, суб'єкт отримує можливість вибрати і реалізувати на практиці найбільш 

підходящий для нього спосіб поведінки і діяльності, активізуючи власні здібності та 

можливості.  
Справжня стадія соціальної адаптації передбачає активізацію адаптаційного потенціалу 

людини, що передбачає сукупність властивостей і ресурсів, яка є у людини або групи в 

прихованому вигляді та активізується у процесі соціально-психологічної адаптації [46, с. 125]. 
Як елементи адаптаційного потенціалу можуть виступати такі характеристики дорослих, як 

рівень освіти і кваліфікації, соціальний статус, соціально-психологічні характеристики та 

інше. Саме наявність у дорослих адаптаційного потенціалу та його характерні особливості 
визначають здатність людини оволодіти ситуацією і освоїтись в ній. 

3. Відповідь на «виклик середовища», завершальна стадія процесу соціально-психологічної 

адаптації. Її зміст являє собою реалізацію конкретної моделі поведінки і діяльності, які 

вибираються суб'єктом з урахуванням адаптивних ресурсів і можливостей, уявлень про те, що 
відбувається, а також основних характеристик соціального середовища, в якому протікає 

процес соціальної адаптації [46, с. 126]. 

 

При цьому, необхідно пам'ятати про те, що зроблений дорослою 

людиною вибір не обов'язково повинен відповідати вимогам середовища. 

Доросла особа може помилитися у своєму виборі, обравши модель поведінки 

і діяльності, яка відповідає її власним цілям, прагненням і можливостям, але 

суперечить об'єктивним закономірностям і тенденціям розвитку ситуації, в 

якій протікає процес соціально-психологічної адаптації. Це може згодом 

привести людину до серйозних проблем і труднощів. У подібних умовах 

дуже важлива професійна допомога психолога, що може стати необхідною 

ланкою процесу соціально-психологічної адаптації суб'єкта до умов 

соціального середовища і групи людей, до засвоєння нових норм і цінностей 

безпосереднього оточення.  

Л. Кузнецова зауважує, що процес соціально-психологічної адаптації 

особистості у дорослому віці передбачає необхідність подолання суб'єктом 

досить серйозних бар'єрів, до яких можна віднести: соціально-психологічні 

(звички, стереотипи поведінки, властиві суб'єкту); соціальні (негативні 

характеристики соціального середовища); соціокультурні (ціннісно-

нормативні характеристики суб'єкта). Ці та багато інших бар'єрів соціальної 

адаптації для свого подолання вимагають часом значних зусиль, які 

виявляються навіть не під силу одній людині. Саме тому, діяльність 

психолога вимушено включає в себе роботу з організації та здійснення 



38 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

процесів соціально-психологічної адаптації різних груп населення і кожної 

окремої людини, незалежно від ступеня її соціального благополуччя [53, 

с. 44]. 

Діяльність, спрямована на створення сприятливих умов для соціально-

психологічної адаптації, всебічного розвитку особистості, задоволення її 

соціокультурних потреб, відновлення соціально схвалених способів 

життєдіяльності людини, є соціально-психологічною. За ствердженням 

Г. Ропаєвої, результатом надання також допомоги є формування в 

особистості соціальних якостей, самосвідомості, самовизначення та 

самоствердження як складових суспільного буття, відповідно до її 

можливостей та особливостей соціального середовища [92, с. 44]. 

Зовнішньою формою прояву адаптаційних процесів, що дозволяє 

робити висновки про те, наскільки успішно вони протікають в кожному 

конкретному випадку, є адаптаційна поведінка, тобто процес взаємодії 

суб'єкта і соціального середовища, в ході якого узгоджуються взаємні вимоги 

та очікування і реалізуються певні механізми соціальної адаптації. 

Стикаючись з необхідністю вирішувати завдання соціальної адаптації, 

суб'єкт може вибрати різні форми адаптаційної поведінки. В процесі 

соціальної адаптації діяльність суб'єкта може бути адаптованою, коли він 

сам прагне пристосуватися до середовища (конформізм, ритуалізм і 

ретритизм) і адаптуючою, при якій суб'єкт прагне до самостійної зміни 

середовища у відповідності зі своїми цілями, завданнями і потребами. 

Найбільш ефективний результат соціальної адаптації може бути досягнутий у 

разі поєднання в поведінці суб'єкта адаптивного і адаптуючого аспектів [53, 

с. 43]. 

Поруч із проблемою соціально-психологічної адаптації дорослих варто 

розглянути й зворотний аспект – дезадаптацію. У психологічній науці 

феномен дезадаптації розглядається як порушення процесу адаптації 

(В. Осипенко [79]), як показник порушення властивостей особистості, як 
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наслідок непристосованості до задоволення своїх потреб без конфлікту з 

самим собою та близьким оточенням (І. Дубровіна [26]). 

Використовуючи поняття «дезадаптація», психологи (І. Дубровіна [26], 

А. Налчаджян [72] та ін.) зазначають, що такий психічний стан особистості 

позбавлений тих позитивних особливостей, які властиві стану її адаптації. 

За свідченням В. Осипенко, дезадаптація особистості формується 

внаслідок порушення адаптаційних механізмів на рівні організму, суб'єкта та 

особистості. При цьому дослідниця зазначає, що на рівні організму 

дезадаптацію поведінки можуть викликати різні відхилення у фізіологічному 

і фізичному розвитку, а також патологічні порушення функцій організму 

людини. На рівні суб'єкта причиною психічної дезадаптації є порушення в 

сфері психічних механізмів життєдіяльності людини. На особистісному рівні 

причиною дезадаптації є труднощі пристосування суб'єкта до соціальних 

норм поведінки, ціннісних орієнтацій, що функціонують у суспільстві, 

внаслідок набутого ним негативного життєвого досвіду [79,  c.10]. 

Вчений А. Налчаджян зазначає, якщо психофізіологічні й соціально-

психологічні механізми, вичерпавши резервні можливості, більше не можуть 

забезпечити адекватне віддзеркалення та регуляторну діяльність людини, 

наступає стан дезадаптації. Ознакою соціально-психологічної дезадаптації є 

переживання особистістю тривалих внутрішніх і зовнішніх конфліктів без 

знаходження психічних механізмів і форм поведінки, необхідних для 

вирішення проблем [72]. 

Науковець О. Бассараба описує три ступені прояву стану дезадаптації: 

І ступінь характеризується порушенням процесу адаптації тільки в момент 

впливу дезадаптаційного фактору; ІІ ступінь - порушенням процесу 

відновлення адаптаційних функцій організму після впливу дезадаптаційного 

фактору; а ІІІ ступінь (дезадаптація) –порушенням адаптаційних функцій 

організму в стані спокою без впливу дезадаптаційного фактору [8, c. 143].  
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Наслідки дезадаптації можуть виявлятись у вигляді різноманітних 

нервово-психічних та психосоматичних захворювань. В. Осипенко розглядає 

наступні симптоми соціально-психологічної дезадаптації: 1) підвищення 

показника емоційного збудження, тривожності, нейротизму; 2) зниження 

комунікабельності, емоційної стійкості, самоконтролю, соціальної 

сміливості; 3) виникнення почуття не повноцінності у стосунках із 

однолітками і старшими людьми, поведінково спостерігається надмірна 

сором’язливість; 4) зниження успішності, недостатність уваги та 

зосередженості під час виконання виробничих завдань; 5) скарги на погане 

самопочуття, сон; 6) втрата інтересу до професійної діяльності, до побутових 

ситуацій тощо. При цьому дослідниця вважає, що основна причина 

дезадаптації полягає у неузгодженості між інтелектуальним, творчим, 

особистісним потенціалом особи, з однієї сторони, і можливостями його 

реалізації, з іншої [79, c. 11]. 

Соціальний характер людини розвивається відповідно до вимог 

суспільства, однак невідповідність людини цим вимогам, на думку 

О. Лукашевича, провокує порушення механізмів адаптації і викликає у 

людини стани тривожності, фрустрації, стресу [60, c. 114-115]. 

У довідниковій літературі зазначається, що розлади адаптації – це 

стани суб’єктивного дистресу й емоційного розладу, що зазвичай 

перешкоджають соціальному функціонуванню і продуктивності й виникають 

в період адаптації до значної зміни в житті або внаслідок стресової життєвої 

події (включаючи наявність або можливість серйозної фізичної хвороби) [98]. 

Розлад адаптації (F43.2) – реакція недостатньої адаптації на стресову 

подію, на триваючі психосоціальні труднощі або на комбінацію стресових 

життєвих ситуацій, що, як правило, виникає протягом місяця після впливу 

стресора і має тенденцію до вирішення протягом 6 місяців, якщо стресовий 

фактор не зберігається на більш тривалий термін. Реакція на стресор 

характеризується симптомами надмірного занепокоєння, рецидивних і 
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болісних думок про стрес-фактор або постійні роздуми про його наслідки. 

Присутня нездатність адаптуватися, тобто симптоми заважають 

повсякденному функціонуванню, виникають труднощі з концентрацією уваги 

або порушення сну, що призводять до порушення працездатності.  

Симптоми також можуть бути пов'язані з втратою інтересу до роботи, 

суспільного життя, турботи про інших, до проведення дозвілля, що 

приводить до порушення в соціальному чи професійному функціонуванні 

(обмеження кола спілкування, конфлікти в родині, прогули на роботі і т.д.). 

Прояви розладів адаптації можуть бути різноманітними й включати: 

депресивний настрій, тривогу, занепокоєння (або їх поєднання); відчуття 

нездатності справитися з ситуацією, планувати свої дії або продовжувати 

залишатися в існуючій ситуації [17, с. 16].  

Спостерігається також певне зниження продуктивності в щоденних 

справах. Людина може відчувати схильність до драматичної поведінки і 

спалахів агресивності, хоча зазвичай такі прояви зустрічаються рідко. Однак 

додатково можуть відзначатися розлади поведінки (наприклад, агресивна або 

дисоціальна поведінка). Розлади адаптації, залежно від домінуючих у 

клінічній картині проявів, диференціюються в такий спосіб (табл. 1.3.). 

Таблиця 1.3. 

Види розладів адаптації у дорослому віці 

№ Вид розладу 

1 Короткочасна депресивна реакція – транзиторний стан легкої депресії, що триває не більше 

місяця (F43.20); 

2 Пролонгована депресивна реакція – легкий депресивний стан як реакція на затяжну стресову 
ситуацію, що триває не більше двох років (F43.21); 

3  Змішана тривожна і депресивна реакція – спостерігається як тривожна, так і депресивна 

симптоматика, які за інтенсивністю не перевищують змішаний тривожний і депресивний 

розлад (F41.2) або інші змішані тривожні розлади (F41.3); 

4 З перевагою порушення інших емоцій – симптоматика має різноманітну структуру афекту, 

спостерігаються тривога, депресія, занепокоєння, напруженість і гнів. Симптоми тривоги і 

депресії можуть відповідати критеріям змішаного тривожного і депресивного розладу (F41.2) 

або інших змішаних тривожних розладів (F41.3), але їхня виразність недостатня для 
діагностики більш специфічних тривожних або депресивних розладів.  

5 З перевагою порушення поведінки – розлад торкається переважно соціальної поведінки, 

наприклад, агресивні або дисоціальні її форми в структурі реакції горя (F43.24) 
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В залежності від особливостей домінуючої клінічної симптоматики 

можна умовно виділити два основні клінічні варіанти розладів адаптації: 

афективний і поведінковий. Афективний варіант розладів адаптації містить 

три підваріанти: депресивний, тривожний і змішаний [17, с. 16-19]. 

При цьому, як вказує В. Бабич, типовими психологічними 

характеристиками осіб з порушеннями та розладами адаптації є: 

1. В емоційній сфері визначені високі рівні тривожності та депресії;  

2. В особистісній спостерігається сполучення високого рівня 

сенситивності, індивідуалізму, інтраверсії, конформності з відсутністю 

спонтанності та схильність до надмірно напруженого ритму життя, занадто 

висока вимогливість до себе; 

3. У поведінковій способи розв’язання конфліктів з переважанням 

типів «змагання» або «втечі»; переважання цінностей-цілей над цінностями-

засобами, тип коронарної поведінки типу «А». [5, c. 7]. 

У дослідженні В. Бабич визначено, що на стан психічного та 

соматичного здоров’я, а також суб’єктивну оцінку якості життя осіб з 

розладами адаптації впливають негативні зміни в емоційній сфері, а саме: 

страх, тривога, жах, переляк, засмучення, туга, відчай, досада, горе. 

Чинниками розвитку розладів адаптації у дослідженні В. Бабич встановлено 

сукупну дію соціальних та психологічних факторів. При цьому негативний 

вплив макро- і мікросоціальних чинників обумовлює розвиток розладів 

адаптації, а особистісні особливості дорослого  – їх клінічні форми та 

перебіг [5, c. 7]. 

До виникнення порушень і розладів адаптації у дорослих людей, на 

думку В. Бабич призводить поєднання дії макро- та мікросоціальних 

чинників: 1) сімейні чинники: сімейні конфлікти, погіршення відносин з 

дітьми, порушення сексуальних стосунків, смерть рідних та близьких; 

2) особисті захворювання; 3) погіршення матеріально-побутових умов, 

матеріальна скрута; 4) професійні чинники (міжособистісні конфлікти на 
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виробництві в мікроколективі, шкідливі професійні і санітарно-технічні 

умови праці). Додатковими макросоціальними чинниками ризику розвитку 

порушень та розладів адаптації у дорослому віці визначені екзистенціальні 

переживання (відсутність відчуття перспективи життя, ангедонія) та 

негативні соціальні події [5, c. 8]. 

Науковець Т. Барлас, вивчаючи особливості соціально-психологічної 

адаптації при психосоматичних і невротичних порушеннях, як критерій рівня 

розвитку подібного стану, розглядав відносини і установки опитуваних, що 

відображають інтеріорізований досвід взаємин з іншими людьми в умовах 

соціально значимого оточення: задоволеність життям і його окремими 

аспектами (роботою, заробітком, відносинами з оточуючими); самооцінку 

успішності в різних сферах міжособистісних відносин; ретроспективну 

оцінку мотивів соціально значимої поведінки [6, c. 118]. Тобто, на його 

думку, на успішність соціально-психологічної адаптації або ж, навпаки, на її 

порушення і розлади, впливають установки дорослих та їх відносини з 

оточуючими, характер міжособистісної взаємодії з іншими людьми.  

У той же час, існує й зворотна думка, що впливаючи на певні індивідні 

та соціальні чинники, можна сприяти стабілізації особистісної адаптації 

людини. У праці І. Ревасевич зазначено, що оскільки особистісна адаптація – 

поняття інтегральне та багатогранне, то в його основі знаходяться комплексні 

чинники, які можна поділити на дві великі групи (індивідні та соціальні), 

сутнісний зміст кожної з яких становлять три структури (табл. 1.4.). До 

індивідних чинників належать біофізілогічні, психічні та духовні, а до 

соціальних – психофізичні, соціально-педагогічні та суспільно-культурні [90, 

c. 114-115]. Розвиваючи необхідні риси та якості, що відповідають вказаним 

чинникам, можна сприяти стабілізації адаптації особистості у будь-якому 

віці, й дорослому зокрема.  

Таблиця 1.4. 

Чинники, які сприяють стабілізації особистісної адаптації людини 
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Група 

чинників 

Чинники 

1. Індивідні 
чинники, що 

сприяють 

стабілізації 
соціально-

психологічної 

адаптації 

особистості:  
 

- Біофізіологічні чинники стабілізації особистісної адаптації існують на рівні 
психо-біологічних передумов і передбачають повноцінний фізичний розвиток, 

стійкість організму до стресових ситуацій і шкідливих впливів оточення, 

вироблення прагнення до конструктивної пошукової активності, що постає 
передумовою творчості як вищої психоформи особистісної адаптації.  

- Психічні фактори, характеризуючи здатність до саморегуляції власної поведінки, 

проявляються у відсутності яскраво виражених акцентуацій та патологічних рис 

характеру, особливостях темпераменту, низькому рівні тривожності, об’єктивній 
самооцінці, позитивній Я-концепції.  

- Оскільки сутнісно важливою характеристикою особистісної адаптації є 

духовний потенціал людини, потреба пізнання світу, себе, сенсу і свого 
призначення у житті, прагнення до самоактуалізації, які знаходять організаційний 

вияв у спонтанно-креативній складовій Я-концепції, то доречно окремо виділити 

духовні чинники. Ці чинники не мають суб’єктивних матеріальних показників, а 
визначаються за допомогою таких універсальних вітакультурних психоформ як 

творення, досконалість, гармонія, майстерність; виражають сформованість 

особистих ціннісних орієнтацій, духовне самовдосконалення особистості, її 

самореалізацію кожного моменту життя за принципом «тут-тепер-назавжди». 

2. Комплекс 

соціальних 

чинників 
стабілізації 

особистісної 

адаптації 

інтегрує, 
насамперед: 

 

- Психофізичні чинники, які характеризуються сприятливими побутовими 

умовами проживання, наданням можливості кожній людині відповідного віку 

отримати достатні матеріальні засоби для існування; 
- Соціально-педагогічні чинники, які відображають специфіку взаємодії людини з 

оточенням на рівні сім’ї та колективу (групи) як малих соціальних груп і закладу 

(навчального чи виробничого, організації) як окремої ланки соціосистеми загалом; 

- Суспільно-культурні чинники виявляються у певному рівні компетентності чи 
майстерності особистості, широкому кругозорі, сформованості у неї соціальних 

цінностей та ідеалів, високій культурності, моральній виваженості, 

психокультурній грамотності та освіченості. 

 

У дослідженні В. Корольчук вказано на тісний зв'язок між успішністю 

соціально-психологічної адаптації дорослої людини та її особистісними і 

соціальними чинниками. Зокрема, до особистісних особливостей, що 

погіршують соціально-психологічну адаптацію дорослих, відносяться: 

нейротизм; підвищена агресивність; хронічна тривожність; схильність до 

мотиваційних конфліктів і конфліктів інтимно-особистісного характеру. 

Особливу «групу ризику» складають люди, що поєднують у собі підвищену 

сензитивність, тривожність та імпульсивність. Також було встановлено, що 

адаптація до стресових умов вірогідно краще здійснювалася в осіб, які мали 

високу мотивацію досягнення успіху і низьку мотивацію уникнення невдач. 

У той же час, як вказує В. Корольчук, не слід забувати і про фізіологічну ціну 

успіху: активні, честолюбні, нетерплячі, неспокійні, орієнтовані на успіх 
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люди більше піддані стресові, ніж люди з низьким рівнем домагань, які не 

претендують на високий статус у суспільстві. Встановлено й вагому роль 

соціальної підтримки людини у стресовій ситуації, що підвищує її соціально-

психологічну адаптацію. Виявлено, що чим більше родичів і знайомих у 

людини, тим вища її стійкість до стресу, тим краща адаптація до соціального 

середовища. Це пов’язано не тільки з тим, що друзі реально захищають таку 

людину від стресорів, але і з тим, що близькі люди ніби беруть частину удару 

на себе. Людина, оточена доброзичливими людьми, відчуває їхню підтримку 

і легше сприймає загрозливі фактори середовища. На противагу цьому, люди, 

що живуть самотньо або мають постійні проблеми в родині, сильніше піддані 

стресові і частіше хворіють [48, c. 94]. 

При цьому, зважаючи на складність життя дорослих людей, не всі 

проблеми можна вирішити шляхом підвищення адаптаційного потенціалу 

особистості. Потрапляючи в складну ситуацію, які можна вирішити не 

відразу, чи за рахунок значних вольових і дієвих зусиль, дорослі обирають 

різні варіанти вирішення проблем.  

Життя дорослої людини вимагає внесення коректив у традиційну 

стратегію вирішення проблем. Соціально-економічні обставини можуть 

змінюватися у будь-який час, а тому людям доводиться постійно 

підлаштовуватись, адаптуючись до складних і нестабільних соціальних умов. 

С. Онищук розглядає особливості соціально-психологічної адаптації 

дорослих, які потрапили в ситуацію звільнення, і змушені шукати роботу, 

поступово адаптуючись до нових соціальних умов. Від того, наскільки 

швидко відбудеться наступне працевлаштування, і якщо успішно пройде цей 

етап соціального становлення, залежить не тільки майбутнє конкретної 

людини, але й майбутнє її близьких. За даними С. Онищук, несприятливі 

соціально-економічні чинники у сфері працевлаштування звільнених 

працівників приводять до висновку, що на сьогодні дана соціальна група 

стикається із серйозними проблемами у сфері соціальної адаптації до 
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соціально-економічних умов, що склалися. Звільнені працівники змушені 

адаптуватися до сучасних соціально-економічних реалій, нерівномірно 

проходять ці стадії: деякі адаптанти вириваються вперед, успішно 

переймають норми, цінності і моделі поведінки в нових умовах, інші 

освоюють нові моделі поведінки повільніше, треті взагалі залишились на 

стадії переживання «шоку» [77]. 

У праці С. Онищук наведені рекомендації щодо основних чинників, які 

б дали змогу поліпшити соціально-економічну та соціально-психологічну 

адаптацію звільнених працівників: 

- для поліпшення соціально-економічної адаптації звільнених 

працівників необхідно удосконалити, а в деяких випадках навіть 

відновлювати систему перекваліфікації, професійного переорієнтування. 

Відповідним державним структурам потрібно тісніше і більш ефективно 

співпрацювати у сфері прогнозування ситуації на ринку праці та планування 

кількості й складу випуску майбутніх фахівців, а також усунути розрив між 

вимогами ринку праці та рівнем перепідготовки фахівців.  

- для поліпшення соціально-психологічної адаптації звільнених 

працівників необхідно: підвищувати роль і значущість різних видів служб 

зайнятості, надавати психологічну підтримку звільненим працівникам на всіх 

стадіях їх професійної переорієнтації і в процесі пошуку роботи та активно 

розвивати технології соціально-педагогічної і професійної 

спрямованості [77]. 

Таким чином, проблеми адаптації дорослих осіб пов’язані, насамперед, 

із розумінням самого феномену адаптації, що визначається як статична 

характеристика процесу адаптації, як психічний стан, що досягається за 

умови сприятливого процесу адаптації. Поруч із проблемою соціально-

психологічної адаптації дорослих виступає й дезадаптації, що визначається 

як показник порушення властивостей особистості, як наслідок 

непристосованості до задоволення своїх потреб без конфлікту з самим собою 
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та близьким оточенням. Ознакою соціально-психологічної дезадаптації є 

переживання особистістю тривалих внутрішніх і зовнішніх конфліктів без 

знаходження психічних механізмів і форм поведінки, необхідних для 

вирішення проблем.  

Розглянуто порушення та розлади адаптації у дорослих осіб, прояви 

яких можуть бути різноманітними й включати: депресивний настрій, тривогу, 

занепокоєння (або їх поєднання); відчуття нездатності справитися з 

ситуацією, планувати свої дії або продовжувати залишатися в існуючій 

ситуації. У той же час, існує й зворотна думка, що впливаючи на певні 

індивідні та соціальні чинники, можна сприяти стабілізації особистісної 

адаптації людини. 
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Висновки до розділу І 

 

1. Адаптація є цілісним, системним процесом, що характеризує 

взаємодію людини із природним і соціальним середовищем. Особливості 

процесу адаптації визначаються психологічними властивостями людини, у 

тому числі рівнем її особистісного розвитку, сформованістю у неї механізмів 

особистісної регуляції поведінки й діяльності.  

У науковій літературі соціально-психологічна адаптація визначається 

як процес активного пристосування індивіда до середовища, що змінюється, 

за допомогою різних соціальних засобів. При цьому соціально-психологічна 

адаптація, з одного боку є умовою різних адаптаційних процесів, а з іншого – 

вона є їх кінцевим результатом, як певний психологічний стан задоволення 

(незадоволення), комфорту, гармонії. Основним способом соціально-

психологічної адаптації є прийняття норм і цінностей нового соціального 

середовища, форм взаємодії з людьми, а також форм предметної діяльності 

(професійної, сімейної, побутової тощо).  

2. Дорослою називається людина, яка досягла фізіологічної, психічної 

та соціальної зрілості, має певний життєвий досвід, сформований високий 

рівень самосвідомості, яка виконує ролі, традиційно закріплені суспільством 

за дорослими людьми, та бере на себе повну відповідальність за своє життя і 

поведінку. До характеристик дорослості відносяться: новий характер 

розвитку, що пов'язаний із швидким когнітивним удосконалюванням; 

здатність реагувати на зміни й успішно пристосовуватися до нових умов; 

типові риси характеру (твердість, розсудливість, надійність, чесність й 

уміння співчувати й ін.); соціальні й культурні орієнтири для визначення 

успішності й своєчасності розвитку в дорослості. 

У дорослому віці відбуваються зміни в системі суб’єктних цінностей 

особистості, вона намагається поєднати професійні і соціальні ролі, 

оволодіває новими навичками відповідно до змін у соціально-економічному 
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та сімейному житті. Типовими для дорослого віку є нерівномірність розвитку 

інтелекту та збагачення ментального досвіду, набуття мудрості.  

3. Поняття адаптації визначається як статична характеристика процесу 

адаптації, як психічний стан, що досягається за умови сприятливого процесу 

адаптації. Рівень адаптації визначається не тільки характером адаптаційного 

процесу (механізмами адаптації), а й ступенем розвитку адаптивних 

здібностей особистості, тобто адаптивністю дорослих. 

Також розглядається дезадаптація, що розуміється як показник 

порушення властивостей особистості, як наслідок непристосованості до 

задоволення своїх потреб без конфлікту з самим собою та близьким 

оточенням. Зважаючи на складні обставини сучасного життя, не всі дорослі 

можуть успішно справитися із стресовими та проблемними ситуаціями, що 

може приходити як до порушень адаптації, так і до її розладів. Розглянуто 

типологію розладів адаптації і відзначено, що їх різноманітність може 

проявлятися через: депресивний настрій, тривогу, занепокоєння (або їх 

поєднання); відчуття нездатності справитися з ситуацією, планувати свої дії 

або продовжувати залишатися в існуючій ситуації.  

У той же час, існує й зворотна думка, що впливаючи на певні індивідні 

та соціальні чинники, можна сприяти стабілізації особистісної адаптації 

людини. Підвищенню соціально-психологічної адаптації дорослої людини 

сприяє цілеспрямований розвиток таких чинників, як емоційна стійкість, 

стресостійкість, емпатія, толерантність у відносинах з іншими людьми; 

позитивне самоставлення, сформованість структур Я-концепції, впевненість 

у своїх силах, адекватна самооцінка; вольові якості (відповідальність, 

цілеспрямованість, наполегливість); мотивація на досягнення успіху в 

спільній діяльності з іншими. Вагомою для підвищення адаптації особистості 

є соціальна підтримка з боку близьких людей, доброзичливе оточення.  
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РОЗДІЛ ІІ 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ЧИННИКІВ АДАПТАЦІЇ ДОРОСЛИХ ОСІБ 

 

2.1. Підходи до дослідження адаптації у дорослому віці 

 

Перш ніж перейти до обґрунтування методико-процедурної частини 

дослідження, і визначитися, які саме з методів дослідження визнаються 

фахівцями як релевантні заявленому об’єктові дослідження (соціально-

психологічна адаптація дорослих), слід уточнити, що результатом соціально-

психологічної адаптації (за Ф. Березіним [7], В. Бодровим [13]) є саме 

адаптація як прояв адаптаційного потенціалу особистості, та її здатність до 

пристосування до мінливих умов середовища, до успішного вирішення 

виникаючих проблем на конкретному віковому етапі життя.  

Погоджуємось із думкою С. Ворожбит, що найбільш продуктивним у 

методологічному обґрунтуванні особливостей дослідження адаптації у 

дорослому віці є системно-суб’єктний підхід, який розглядає соціально-

психологічну адаптацію особистості як «процес інтерпсихічний, точніше – 

інтерсуб’єктний, оскільки пов’язаний з актуалізацією міжсуб’єктного 

соціально-психологічного простору, який виконує функцію взаємного 

узгодження інтенцій усіх суб’єктів міжособистісних відношень, отже, – 

функцію їхньої взаємної соціальної адаптації» [18, c. 128]. 

У науково-психологічній літературі досить детально розроблені 

критерії дослідження соціально-психологічної адаптації через такі соціально-

психологічні параметри особистості дорослого віку, як наприклад, 

соціометричний статус і соціальні почуття (задоволеність відносинами з 

товаришами) (А. Георгієвський [23]), система ставлень особистості (до 

колективу, до керівника, задоволеність умовами праці й собою на роботі, а 
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також поведінкові вияви особистості (адекватність взаємодії з іншими 

учасниками діяльності) (Ф. Березін [7]) тощо.  

Названим критеріям найбільш повно відповідає методика діагностики 

соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і Р. Даймонда, найбільш 

поширена у психологічних дослідженнях адаптації особистості. Ця методика 

спрямована на виявлення рівня розвитку таких показників афективного 

компоненту соціально-психологічної адаптації, як емоційна комфортність, 

прийняття інших, самоприйняття; показників конативного компоненту 

адаптації – інтернальність, прагнення домінувати. При цьому, як зазначає 

С. Ворожбит, врахування співвідношення окремих показників на різних 

стадіях адаптаційного циклу дає можливість з’ясувати тенденції у 

адаптаційній стратегії особистості [18, c. 131]. 

Крім того, аналіз методичного інструментарію, представленого у 

наукових публікаціях, свідчить про невеликий вибір стандартизованих 

методів дослідження соціально-психологічної адаптації особистості 

дорослого віку. Найчастіше використовуються такі методи: методика 

діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса та Р. Даймонд 

(А. Налчаджян [72]), багатовимірний особистісний опитувальник 

«Адаптивність» (Л. Міллер [70]), та їх поєднання (у дослідженні 

Д. Александрова, О. Давидової [3]), а також методи оцінки і самооцінки 

адаптивних індивідуально-психологічних властивостей особистості: 

Фрайбурзький особистісний опитувальник (FPI, форма В) та опитувальник 

«Рівень суб’єктивного контролю» Дж. Роттера і «Опитувальник структури 

темпераменту» (ОСТ) В. Русалова (В. Шевченко [114]) 

В організаційній психології виділяються наступні методи і методики 

діагностики адаптації у дорослому віці: «методика вивчення соціально-

психологічної адаптації» (Р. Роджерса і Р. Даймонда); «методика оцінки 

копінг-поведінки» (Р. Лазарус, С. Фолкмен); «багаторівневий особистісний 
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опитувальник» (О. Маклаков); різні моніторингові системи адаптації 

працівників до умов професійної діяльності тощо [40]. 

Окремі автори розробляють свої методи, серед яких переважає метод 

письмового анкетування, опитування. Наприклад, досліджуючи особливості 

соціальної адаптації населення в умовах зміни якості життя, науковці 

Г. Зараковський, І. Медвєдєв та О. Казакова [32] використали метод 

опитування, розробивши ряд питань, які стосувались якості життя людей. 

Опитувальник давав змогу визначати пристосованість населення до змін, 

оцінку їх емоційного стану, установку на ефективну трудову діяльність як 

показники соціальної адаптації, а також суб’єктивну оцінку якості життя як її 

чинника. Кореляційний аналіз зв’язків між окремими питаннями анкети та 

закладеними у них параметрами соціально-психологічної адаптації, дав змогу 

показати, що адаптація респондентів прямо пов’язана з успіхами в 

підприємницькій діяльності, у покращенні здоров’я, з досягненнями в 

професійній кар’єрі і з активним прагненням до досягнень в отриманні 

освіти, у сімейному житті. Зворотній зв’язок виявився з показником 

пасивності – відсутністю у людини значимих життєвих цілей [32, c. 13]. 

Дослідники О. Авраамова і Д. Логінов [2] для узагальненої оцінки 

стану адаптації населення запропонували використовувати показник 

«адаптаційного ресурсу населення», що включає чотири компоненти, оцінені 

за 5-бальною шкалою: 

1. «Освітній капітал (ОК)» - за наявним рівнем освіти – від загальної 

середньої до наукового ступеня доктора наук; 

2. «Професійний капітал (ПК)», величина якого визначається шляхом 

опитування з приводу самооцінки професіоналізму, що включає оцінку від 

низької до високої за типом «висококласний фахівець», доповненої 

об’єктивною характеристикою «затребуваність на ринку праці». 

3. «Інформаційно-культурний капітал (ІКК)». Його величина 

визначається кількістю елементів, якими користується людина для 
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формування цього виду «капіталу» (читання книг, газет, відвідування театрів, 

музеїв, володіння іноземними мовами) [2, c. 31-32]. 

4. Інтегральний показник «адаптаційний ресурс населення» 

визначається як середньоарифметична сума балів за всіма чотирма 

компонентами. Максимально можливе значення рівне 20. При цьому за 

результатами дослідження О. Аврамової та Д. Логінова, які визначали 

адаптаційний ресурс російського населення, виявилось, що даний показник 

знаходиться у більшості осіб трохи нижче середнього [2, c. 33]. 

Досліджуючи суб’єктивні та ситуаційні детермінанти успішності 

процесу адаптації військовослужбовців, О. Євсюков та А. Куфлієвський [27], 

В. Зливков і С. Лукомська [34] для оцінки рівня адаптації обстежуваних на 

підставі узагальнених даних структурованого клінічного інтерв’ю SCID 

застосовувалася «Інтегральна шкала функціонування SCID». Суб’єктивна 

успішність процесу соціально-психологічної адаптації оцінювалася за 

чотирма параметрами: професійна діяльність («Робота»), організація й 

проведення вільного часу («Дозвілля»), міжособистісна взаємодія 

(«Спілкування») і «Здоров’я», – і включала три оцінки по кожному: вага 

адаптації, час, якого потребувала адаптація, і досягнутий рівень адаптації на 

момент дослідження. Крім того, по кожному з параметрів оцінювалась 

суб’єктивна задоволеність поточним станом. Обчислювалися узагальнені 

індекси суб’єктивної задоволеності, ваги, часу й рівня адаптації й основний 

показник – інтегральний індекс адаптації, що відображає співвідношення 

досягнутого рівня адаптації й задоволеності результатами адаптаційного 

процесу з його суб’єктивно пережитою вагою й тривалістю [27; 34]. 

Досліджуючи особливості соціально-психологічної адаптації за 

показниками безумовного самоприйняття та психологічного благополуччя, 

якості життя у жінок в дорослому віці, В. Майструк, використовувала 

опитувальник для діагностики безумовного самоприйняття в адаптації 

Л. Засєкіної, В. Майструк, методику діагностики психологічного 
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благополуччя К. Ріфф та опитувальник якості життя ВОЗ (WHOQOL-

BREF) [61, c. 201]. 

Разом з цим на сучасному етапі розвитку психологічної науки 

дослідників більше цікавить соціально-психологічна адаптація певної 

соціальної групи (вчителів, психологів, спортсменів та ін.) в межах своєї 

діяльності. Наприклад, С. Максимець [64] приділяла увагу дослідженню 

впливу емпатійності на соціально–психологічну адаптацію учителів, у роботі 

В. Кислого [42] розкриваються особливості соціально-психологічної 

адаптації офіцерів-випускників до діяльності в особливих умовах, у 

дослідженні О. Ткачишиної [101] розглядаються особливості соціально-

психологічної адаптації фахівців з інформаційних технологій в сучасному 

світі, С. Онищук [77] вивчає морально-психологічний та соціально-

економічний аспекти адаптації працівників ОВС після звільнення тощо.  

Для визначення показників дезадаптації науковцями І. Приходько, 

Я. Мацегора, О. Колесніченко, М. Байда було розроблено експрес-

опитувальник «Дезадаптивність», побудований з частковим використанням 

особистісного опитувальника «Адаптивність» (А. Маклакова [62]). Його було 

адаптовано до вибірки українських правоохоронців, далі у 2010 році 

здійснено його рестандартизацію для вибірки військовослужбовців 

Національної гвардії України та внесено до автоматизованого 

психодіагностичного мультикомплексу «Психодіагностика». У результаті 

ґрунтовної роботи над створенням та стандартизацією експрес-

опитувальника «Дезадаптивність» були виділені наступні блоки тверджень 

(за шкалами): «Щирість відповідей»; «Порушення поведінкової регуляції»; 

«Вірогідність вчинення суїцидальних спроб»; «Втрата комунікативного 

потенціалу»; «Порушення моральної нормативності». Узагальнюючий 

показник «Дезадаптивність» розраховується, як сума балів за всіма шкалами. 

При цьому науковці відзначили, що як і будь-яка експрес-методика, для 

ефективності використання опитувальник «Дезадаптивність» потребує 
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встановлення довірчих стосунків між респондентами та психологом, який 

займається моніторингом їх стану [87]. 

На думку Д. Александрова, О. Давидової, при вивченні характеристик 

соціально-психологічної адаптації та готовності дорослих до виконання 

професійної діяльності, крім методики К. Роджерса-Р. Дайонд на визначення 

показників СПА та опитувальника «Адаптивність», доцільно 

використовувати методику Р. Кетелла для з’ясування особистісних 

характеристик фахівців, а також методику САН (самопочуття, активність, 

настрій), спрямовану на визначення конкретно ситуативного 

функціонального стану; методику діагностики ступеня готовності до ризику 

(С. Шуберта); Шкалу тривожності (Дж. Тейлора); особистісну шкалу 

тривожності (адаптовану Т. Немчіним); тест самооцінки стресостійкості 

особистості; методику діагностики нервово-психічної стійкості та готовності 

до діяльності у екстремальних умовах «Прогноз» (В. Бодров); методику 

визначення стресостійкості Холмса-Раге. Підібраний інструментарій, за 

свідченням Д. Александрова, О. Давидової, надає змогу різнобічного 

вивчення рис дорослих людей за наступними вимірами: а) індивідуально-

психологічним та психофізіологічним; б) соціально-психологічним; 

в) діяльнісним [3, c. 53]. 

Дослідниці Н. Прібиткова та І. Олійник, приділяючи увагу вивченню 

проблеми адаптації молодих спеціалістів на службі Національної поліції 

України, вказують на необхідність використання в комплексі 

психодіагностичних методик, призначених для вивчення соціально-

психологічної адаптації фахівців, ще й таких, як: методика виміру рівня 

тривожності (Тейлора-Норакідзе), методика діагностики мотивації до успіху 

(Т. Елерса), методика вивчення особливостей процесу професійної адаптації 

молодих працівників, методика «Карта дезадаптивної поведінки працівника» 

тощо [88, c. 41-42]. 
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Крім того, за ствердженням Д. Александрова, О. Давидової, проводити 

психодіагностичні методики для визначення показників соціально-

психологічної адаптації дорослих варто не тільки на початку роботи з ними, а 

й у ході психологічного супроводу в процесі профілактично-корекційної 

діяльності, що передбачає підвищення їх адаптації. Науковці відзначають, що 

для проведення основних психодіагностичних досліджень в процесі 

психологічного супроводження фахівців, окрім традиційних методик, 

призначених для з’ясування особливостей адаптації дорослих людей, 

доцільно використовувати й менш поширені, але при цьому, не менш 

ефективні, зокрема: методика діагностики ступеня задоволеності основних 

потреб (за А. Маслоу); діагностика схильності до екстремум-станів – 

опитувальник В. Андросюка; методика діагностики готовності до агресивних 

реакцій А. Басса-А. Дарки; методика на визначення схильності до девіантної 

поведінки (А. Орел); стандартизований опитувальник виявлення 

невротичності А. Кокошкарової; тест схильності до конфліктної поведінки 

К. Томаса (адаптований варіант Н. Гришиної); методика діагностики 

міжособистісних відносин Т. Лірі; діагностика внутрішньоколективних 

відносин та чинників соціально-психологічного клімату А. Фідлера та ін. 

Зазначені методики, окрім відносно простої процедури проведення та 

обробки даних, мають перевагу у тому, що вони й раніше досить широко 

використовувались для психологічного вивчення різних категорій соціально-

психологічної адаптації фахівців, що дозволяє бути впевненим у їхній 

надійності [3, c. 54-68].  

Відповідно до проведеного теоретико-методологічного аналізу 

погоджуємося із думкою С. Ворожбит [18] про те, що у кожному 

конкретному дослідженні за загального «дефіциту» стандартизованих 

методів дослідження соціально-психологічної адаптації особистості автори 

розробляють власний методичний інструментарій, використовуючи 

переважно опитувальний метод. Проте, очевидно, що в основу розробки 
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опитувальника чи вибору певної стандартизованої процедури закладаються 

конкретні показники соціально-психологічної адаптації (відповідно до 

тематики дослідження та очікуваних зв’язків з особистісними та 

поведінковими характеристиками людини.).  

 



58 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

2.2. Організація і проведення емпіричного дослідження 

 

Для визначення психологічних особливостей адаптації дорослих 

респондентів, з’ясування соціально-психологічних чинників, що впливають 

на їх адаптацію, організовано і проведено емпіричне дослідження.  

Вибірку дослідження склали: 60 осіб дорослого віку – 25 чоловіків та 

35 жінок віком від 35 до 45 років. За соціальним статусом всі опитувані 

належать до середнього класу, мають вищу закінчену та незакінчену освіту, 

проживають у нормальних умовах (власна або наймана житлова площа). 

Серед вибірки респондентів – 40 осіб працюють за фахом, з решти 10 осіб – 

тимчасово безробітні, і 10 осіб – жінки у декретній відпустці по догляду за 

дітьми.  

У ході емпіричного дослідження використано: «Методику діагностики 

соціально-психологічної адаптації» (К. Роджерс-Р. Даймонд); 

«П’ятифакторний особистісний опитувальник» (тест «Велика п’ятірка» 

Р. МакКрае і П. Коста, в адаптації В. Орла); тест «Типи поведінки в 

конфлікті» (К. Томас-Р. Кілманн, в адаптації Н. Гришиної); методику «Локус 

контролю» (Дж. Роттер); опитувальник «Способи копінг-поведінки» 

(Р. Лазарус і С. Фолкман). Коротко вкажемо на особливості їх використання 

та специфіку обробки результатів за ними. 

«Методика діагностики соціально-психологічної адаптації» була 

розроблена Карлом Роджерсом і Розалінд Даймонд в США в 1954 році. 

Російською мовою адаптація опитувальника була опублікована в 1987 році 

Т. Снєгірьовою, у 2004 році в журналі «Психологія і школа» була 

опублікована модифікована А. Осницьким версія опитувальника, яка набула 

з того часу найвищого поширення і використання.  

Дана методика призначена для вивчення особливостей соціально-

психологічної адаптації особистості за шкалами: 1) «адаптації» (загальна 

шкала, виділяються показники-підшкали «адаптивності» та 
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«дезадаптивності»), 2) «самоприйняття» (дві підшкали – «прийняття себе» і 

«не прийняття себе»), 3) «прийняття інших» («прийняття інших» і «не 

прийняття інших»), 4) «емоційна комфортність» («емоційний комфорт» та 

«емоційний дискомфорт»), 4) «інтернальність» («внутрішній контроль» і 

«зовнішній контроль»), 5) «прагнення до домінування» («домінування» та 

«відомість»). Окремо виділяється підшкала «ескапізм» (відхід від проблем, 

прагнення їх уникати, а не вирішувати, мотивація до втечі від 

неприємностей).  

Респонденту пропонується бланк опитувальника, що містить 101 

твердження, на які він має відповісти, обравши один із варіантів відповідей, 

оцінивши, наскільки кожне твердження відповідає його звичкам, способу 

життя, стилю поведінки: «0» – це до мене зовсім не відноситься; «1» – це до 

мене не відноситься; «2» – сумніваюся, що це можна віднести до мене;  «3» – 

не зважуюся віднести це до себе; «4» – це схоже на мене, але немає 

впевненості; «5» – це на мене схоже; «6» – це точно про мене. 

Обробка результатів відбувається за ключем методики, де вказані 

номери відповідей за кожною шкалою (із підшкалами), і норми, де наведена 

зона невизначеності (середні показники). Всі бали, отримані респондентом, 

які знаходяться «до» вказаної зони невизначеності, свідчать про низький 

рівень прояву досліджуваної ознаки, а всі бали вищі за вказані показники 

зони невизначеності – є підтвердженням високого рівня прояву вказаної 

ознаки чи характеристики. Методика містить підшкалу неправди, де 

відображаються наміри респондента досягти норми соціальної бажаності, 

показати себе кращим, ніж він є насправді, коли сума балів за цією 

підшкалою перевищує 36 балів – результати визнаються недійсними і не 

приймаються до підрахунку.  

За отриманими даними відповідно до пропонованих авторами 

К. Роджерсом, Р. Даймонд формул, робиться висновок про прояв таких 

інтегральних показників соціально-психологічної адаптації: «адаптація», 
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«самосприйняття», «прийняття інших», «емоційна комфортність», 

«інтернальність», «прагнення до домінування» [81, c. 43-56]. 

«П’ятифакторний особистісний опитувальник» (тест «Велика 

п’ятірка») був розроблений американськими психологами Р. МакКрае і 

П. Коста в 1983-1985 роках. В подальшому опитувальник удосконалювався і 

в остаточному вигляді в 1992 р. представлений тестом NEO PI. У 

російському перекладі опитувальник був адаптований до умов російської 

культури у 2010 р. В. Орлом в співавторстві з А. Рукавішніковим та 

І. Сеніним. 

На думку Р. МакКрае і П. Коста, на основі факторного аналізу п'яти 

незалежних змінних можна зробити цілком достатній  адекватний опис 

психологічного портрета особистості. Автори виділяють такі п'ять 

фундаментальних факторів, що надають змогу охарактеризувати структуру 

особистості людини: «нейротизм» (neuroticism, N); «екстраверсія»  

(extraversion, E); «відкритість досвіду» (openness to experience, O); «згода» 

(agreebleness, A)»; «свідомість» (conscientiousness, C).  

П'ятифакторний особистісний опитувальник включає набір з 75 парних, 

протилежних за своїм значенням, стимульних висловлювань, що 

характеризують поведінку людини. Стимульний матеріал має 

п’ятиступінчату оціночну шкалу (-2; -1; 0; 1; 2), за допомогою якої можна 

вимірювати ступінь виразності кожного з п'яти факторів (екстраверсія – 

інтроверсія; прихильність – відособленість; самоконтроль – імпульсивність; 

емоційна нестійкість – емоційна стійкість; експресивність – практичність). 

Опитувальник створювався в розрахунку на чесного і співпрацюючого 

респондента і не містить шкал, призначених для перевірки правдивості 

відповідей. Тому, дуже важливим є правильне інструктування опитуваного. 

Кожен з основних п'яти чинників складається з п'яти первинних 

факторів. У кількісному вираженні первинні чинники визначаються 

підсумовуванням трьох бальних оцінок (за трьома твердженнями). 
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Підсумовування бальних оцінок первинних факторів по вертикалі визначає 

кількісну виразність відповідного основного фактору. Наприклад, сума балів 

первинних факторів 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5 визначає кількісну виразність 

першого основного (вторинного) фактору «екстраверсія – інтроверсія» [108]. 

Інтерпретація результатів опитувальника будується на аналізі основних 

факторів, які можуть бути визначені у респондента за допомогою первинних 

факторів: 

1. Екстраверсія – інтроверсія: 1) активність – пасивність; 

2) домінування – підпорядкованість; 3) товариськість – замкнутість; 4) пошук 

вражень – уникнення вражень; 5) залучення уваги інших – уникнення уваги; 

2. Прихильність – відособленість: 1) теплота – байдужість; 

2) співробітництво – суперництво; 3) довірливість – підозрілість; 

4) розуміння – нерозуміння; 5) повага інших – самоповага; 

3. Самоконтроль – імпульсивність: 1) акуратність – неохайність 

(відсутність акуратності); 2) наполегливість – відсутність наполегливості; 

3) відповідальність – безвідповідальність; 4) самоконтроль поведінки – 

імпульсивність (відсутність самоконтролю); 5) передбачливість – 

безпечність; 

4. Емоційна стійкість – емоційна нестійкість: 1) тривожність – 

безтурботність; 2) напруженість – розслабленість; 3) депресивність – 

емоційна комфортність; 4) самокритика – самодостатність; 5) емоційна 

лабільність – емоційна стабільність; 

5. Експресивність – практичність: 1) цікавість – консерватизм; 

2) допитливість – реалістичність; 3) артистичність – відсутність 

артистичності; 4) сенситивність – не чутливість; 5) пластичність – ригідність. 

У кожному з первинних чинників зліва позначається риса особистості, 

яка за версією тесту «Великої п'ятірки» відповідає високим значенням 

бальних оцінок, справа ж позначається риса особистості з низькими 

бальними оцінками. Сума балів первинних факторів по вертикалі визначає 
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кількісну виразність основних факторів. Мінімальна кількість набраних балів 

для будь-якого основного фактору дорівнює 15, максимальна кількість – 75 

балів. Умовно бальні оцінки можна розділити на високі (51-75 балів), середні 

(41-50 балів) і низькі (15-40 балів) [108]. 

Тест «Типи поведінки в конфлікті» (К. Томас-Р. Кілманн, в 

адаптації Н. Гришиної) призначений для діагностики схильності 

респондента до певного типу поведінки в конфлікті, що спрямована на його 

вирішення чи, навпаки, загострення.  

Респонденту пропонується 30 пар суджень, які допоможуть визначити 

деякі особливості його поведінки. У кожній парі є два варіанти (А і Б), з яких 

він повинен вибрати той, який більшою мірою відповідає його поглядам, 

думці про себе. У тесті використовується термін «інший» – це залучений в 

конфлікт співрозмовник, зацікавлений в його вирішенні. 

Для опису типів поведінки людей в конфліктних ситуаціях К. Томас 

використовує двомірну модель регулювання конфліктів: перший вимір – 

кооперація (врахування інтересів інших людей, залучених в конфлікті); 

другий вимір – напористість (наполегливість у захисті власних інтересів). 

На співвідношенні цих вимірів авторами К. Томасом і Р. Кілманном 

виділяється п'ять способів регулювання конфліктів, позначені відповідно до 

двох основних вимірів (кооперація і напористість) так: 

- Змагання (конкуренція), суперництво – найменш ефективний, але 

найчастіше використовуваний спосіб поведінки в конфліктах, виражається в 

прагненні досягти задоволення своїх інтересів на шкоду іншому, без 

врахування його інтересів; 

- Співпраця, співробітництво – учасники ситуації приходять до 

альтернативи, яка повністю задовольняє інтереси обох сторін; 

- Компроміс – угода на основі взаємних поступок; пропозиція варіанту, 

що знімає виникле протиріччя; 
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- Уникнення (ухилення) – відсутність прагнення до кооперації і 

відсутність тенденції до досягнення власних цілей. Респондент надає 

перевагу дистанціюватися від конфлікту, передати відповідальність за його 

розв’язання іншим особам або усунутися від прийняття рішень. 

- Пристосування – принесення в жертву власних інтересів заради 

іншого, погодження з його вимогами. 

У ключі кожна відповідь А чи В дає уявлення про кількісне вираження 

одного із типів поведінки в конфлікті: суперництва, співпраці, компромісу, 

уникнення і пристосування. Якщо відповідь збігається з зазначеною у ключі, 

їй присвоюється значення 1 бал, якщо не збігається, то присвоюється 

значення 0 балів. Кількість балів, набраних індивідом за кожною шкалою, дає 

уявлення про виразність у нього тенденції до прояву відповідних типів 

поведінки в конфліктних ситуаціях. Домінуючим вважається тип (типи), який 

набрав максимальну кількість балів [39, c. 216-228]. 

Методика «Локус контролю» (Дж. Роттер) призначена для 

визначення рівня сформованості суб'єктивного контролю, який надає змогу 

оцінити, якою мірою людина готова брати на себе відповідальність за те, що 

відбувається з нею і навколо неї. 

Опитувальник складається з 29 пар тверджень, при цьому твердження в 

кожній парі описують полярні варіанти ставлення до ситуації. У кожній парі 

необхідно вибрати тільки одне. 6 пунктів з 29 є порожніми, таким чином, 

максимальний бал за кожною шкалою може дорівнювати 23 балам. При 

обробці отриманих результатів відповіді порівнюються із ключем методики, 

за кожне співпадіння нараховується 1 бал. Висновок про спрямованість 

локусу контролю робиться за відносним перевищення результатів одного 

виміру над іншим – екстернальності чи інтернальності над іншою шкалою. 

Для людей-екстерналів, за Дж. Роттером, властива зовні спрямована 

захисна поведінка. Такі люди переконані, що їх невдачі є результатом 

невезіння, випадковостей, негативного впливу інших людей. В екстерналів 
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виявляється значна емоційна нестабільність і практичне, неопосередковане 

мислення. Таким людям дуже необхідні схвалення і підтримка у процесі 

виконання ними будь-якої роботи, інакше вони працюють все гірше, 

втрачають інтерес до неї. Однак особливої вдячності за співчуття від 

екстерналів не доводиться очікувати. 

Люди-інтернали найчастіше переконані у невипадковості їх успіхів або 

невдач, що залежать від компетентності, цілеспрямованості, рівня здібностей 

і є закономірним результатом цілеспрямованої діяльності і самодіяльності. 

В інтерналів переважає емоційна стабільність і схильність до теоретичного 

мислення, абстрагування і синтезу уявлень. Внаслідок значної когнітивної 

активності інтернали мають ширші часові перспективи, що охоплюють 

безліч подій як майбутнього, так і минулого. При цьому їх поведінка 

спрямована на послідовне досягнення успіху шляхом розвитку навичок і 

глибшої обробки інформації, постановки зростаючих за складністю завдань. 

Загалом люди-інтернали справляють враження досить упевнених в собі 

людей, і дуже часто займають вище суспільне становище, ніж 

екстернали [59, c. 413-417]. 

Опитувальник «Способи копінг-поведінки» (Р. Лазарус і 

С. Фолкман) призначений для визначення копінг-механізмів, способів 

подолання труднощів у різних сферах психічної діяльності. Був розроблений 

Р. Лазарусом і С. Фолкманом в 1988 році, адаптована Т. Крюковою, 

О. Куфтяк, М. Замишляєвою в 2004 році. 

Опитувальник складається з 50 тверджень, згрупованих у 8 шкал: 

«конфронтаційний копінг»; «дистанціювання»; «самоконтроль (емоцій)»; 

«пошук соціальної підтримки»; «прийняття відповідальності»; «втеча-

уникнення»; «планування рішення проблеми»; «позитивна переоцінка». 

Респонденту пропонуються 50 тверджень, що стосуються поведінки 

у важкій життєвій ситуації, він повинен оцінити, як часто ці види поведінки 

виявляються у нього: ніколи – 0 балів; рідко – 1 бал; іноді – 2 бали; часто – 3 
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бали. У процесі обробки результатів підраховується сума балів по кожній 

субшкалі, далі по сумарному балу визначається рівень напруженості 

(вираження) копінг-стратегії: 0-6 – низький рівень напруженості, говорить 

про адаптивний варіант копінг-стратегії; 7-12 балів – середній рівень, 

адаптаційний потенціал особистості знаходиться на межі; 13-18 балів – 

висока напруженість копінг-стратегії, свідчить про виражену дезадаптацію 

людини, її не здатність адаптивно подолати стресову ситуацію. За 

переважанням одних копінг-стратегій над іншими визначається домінуюча 

стратегія поведінки респондента у проблемній ситуації [52, c. 93-112]. 

Процедура проведення дослідження включала опитування 

респондентів, отримання їх відповідей, якісний та кількісний аналіз 

результатів. Сама процедура опитування відбувалася в он-лайн форматі, 

респондентам було запропоновано відповісти на питання п’яти 

опитувальників, для чого їм відправлялись тестові матеріали, а після 

заповнення – респонденти повертали бланки опитувальників назад. Після 

аналізу результатів та встановлення соціально-психологічних чинників 

адаптації дорослих осіб всім респондентам було повідомлено результати їх 

тестування, окремим дорослим запропоновано рекомендації для підвищення 

показників їх адаптації у суспільному середовищі і професійній сфері.  

 

2.3. Аналіз та інтерпретація отриманих результатів 

 

Представимо отримані результати опитування дорослих та 

проаналізуємо особливості їх соціально-психологічної адаптації. За 

«методикою діагностики соціально-психологічної адаптації (К. Роджерс-

Р. Даймонд) виявлено наступні прояви основних шкал, що відображають 

здатність особистості до адаптації у соціальному середовищі, її готовність до 

встановлення продуктивних міжособистісних відносин з іншими людьми, 

адекватного вирішення виникаючих проблем (рис. 2.1.). Переважна більшість 
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опитаних дорослого віку мають високу соціально-психологічну адаптацію 

(41,7%), що проявляється через оптимальні показники самосприйняття (45%), 

прийняття інших та відчуття емоційного комфорту у спілкуванні з ними 

(41,7%). Також у 40% дорослих виявлено інтернальність як прояв 

внутрішнього контролю над власним життям, здатність приймати 

відповідальність за все, що відбувається у ньому, за власні успіхи й невдачі. 

 

Рис. 2.1. Рівні соціально-психологічної адаптації респондентів дорослого віку 

за методикою К. Роджерса-Р. Даймонд 

Разом з цим у 46,7% дорослих виявлено прагнення до домінування, 

займання лідерської позиції у колективі, у відносинах з людьми. І при 

зустрічі із проблемами 41,7% опитаних респондентів виявляють тенденцію 

до ескапізму – уникнення, втечі від реальності, де потрібно ці проблеми 

вирішувати. Отже, можна зробити висновок, що більшість дорослих мають 

високі прояви соціально-психологічної адаптації, оптимально ставляться до 

себе та оточуючих, мають відчуття емоційної комфортності, задоволеності 

життям та своїми відносинами з оточуючими, здатні відповідально і 

наполегливо працювати, досягаючи успіху у різних сферах самореалізації. 



67 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

Однак серед опитаних дорослих також є досить виразна частина осіб, які 

появляють не оптимальні показники соціально-психологічної адаптації, 

прагнуть до домінування у взаєминах з людьми та проявляють пасивність 

при вирішенні проблем, надаючи перевагу занурюватися у віртуальний світ, 

дистанціюючись від необхідності вирішувати суперечки, труднощі тощо.  

Також встановлено, що у 25% дорослих виявляються низькі показники 

соціально-психологічної адаптації – вони мають негативне ставлення до себе 

(20%) і до інших (26,7%), не приймають їх індивідуальні та психологічні 

особливості, не враховують інтересів. У 25% дорослих виявлено низький 

емоційний комфорт, вони відчувають незадоволеність своїм життям, 

діяльністю, сферою самореалізації, відносинами з оточуючими, що негативно 

впливає на якість їх життя і спілкування з іншими людьми. Третина дорослих 

мають стійкі прояви екстернальності (зовнішнього контролю), вони 

відрізняються безтурботністю, легковажністю, не стійкістю вольового 

контролю, не хочуть приймати на себе відповідальність за власне життя, у 

невдачах звинувачують інших людей, обставини, погоду, долю, не бажаючи 

визнати обмеженість власних здібностей і необґрунтованість зроблених 

вчинків. Разом з цим 26,7% дорослих мають низький рівень прагнення до 

домінування, що можна трактувати як їх схильність до підкорення, 

пристосування волі більш авторитетної особи. Ці респонденти пасивні при 

вирішенні проблем, не хочуть проявляти себе у колективі, щоб не привертати 

до себе увагу, віддають керівні позиції більш сильним партнерам, а тому 

часто втрачають у задоволенні власних інтересів.  

Відповідно до проаналізованих результатів – 41,7% дорослих мають 

високу соціально-психологічну адаптацію, що оптимально характеризує їх 

особистісний та поведінковий розвиток, сферу самореалізації та 

задоволеність собою, власним життям, відносинами з іншими людьми на 

основі їх позитивного прийняття. У третини респондентів (33,3%) виявлено 

середні показники адаптації, а 25% осіб мають низьку соціально-
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психологічну адаптацію, що проявляється у негативному ставленні до себе та 

до інших людей, відчутті емоційного дискомфорту, перевазі екстернальності 

(легковажності та зовнішній позиції при управлінні власним життям), 

виразному прагненні до втечі від проблем, від необхідності їх вирішувати. 

З цими респондентами варто провести психологічну роботу і надати їм 

корекційну допомогу для підвищення соціально-психологічної адаптації та 

стимулювання до особистісного саморозвитку. 

Представимо отримані дані за методикою К. Роджерса і Р. Даймонд 

відповідно до опитування чоловіків і жінок дорослого віку (табл. 2.1.). 

Таблиця 2.1. 

Характеристики соціально-психологічної адаптації чоловіків і жінок 

дорослого віку за методикою К. Роджерса-Р. Даймонд 

Шкали і рівні  Чоловіки (25 осіб) Жінки (35 осіб) 

n % n % 

1. Адаптація     

Високий рівень  15 60% 10 28,6% 

Середній рівень  4 16% 16 45,7% 

Низький рівень  6 24% 9 25,7% 

2. Самосприйняття     

Високий рівень  15 60% 12 34,3% 

Середній рівень  6 24% 15 42,9% 

Низький рівень  4 16% 8 22,8% 

3. Прийняття інших     

Високий рівень  10 40% 15 42,9% 

Середній рівень  7 28% 12 34,3% 

Низький рівень  8 32% 8 22,8% 

4. Емоційна комфортність     

Високий рівень  16 64% 9 25,7% 

Середній рівень  5 20% 15 42,9% 

Низький рівень  4 16% 11 31,4% 

5. Інтернальність     

Високий рівень  14 56% 10 28,6% 

Середній рівень  5 20% 13 37,1% 

Низький рівень  6 24% 12 34,3% 

6. Прагнення до домінування     

Високий рівень  18 72% 10 28,6% 

Середній рівень  5 20% 11 31,4% 

Низький рівень  2 8% 14 40% 

7. Ескапізм (втеча від проблем)     

Високий рівень  15 60% 10 28,6% 

Середній рівень  5 20% 16 45,7% 

Низький рівень  5 20% 9 25,7% 
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Серед чоловіків дорослого віку 60% мають високу соціально-

психологічну адаптацію, що появляється через позитивне самоставлення 

(60%), відчуття емоційної комфортності (64%), стійку інтернальність (56%). 

Разом з цим чоловікам властиве високе прагнення до домінування (72%) та 

екскапізм (втеча від проблем) (60%). Крім того, третина чоловіків мають 

низькі показники прийняття інших, вони не здатні співчувати, підтримувати 

оточуючих, надавати допомогу тим, хто її потребує.  

Серед жінок переважають середні прояви соціально-психологічної 

адаптації (45,7%), ще у 28,6% виявлено високий рівень адаптації. При цьому 

тільки третині жінок характерне позитивне самоставлення (343%), а 

більшість мають середні показники (42,9%). Зате у жінок високо розвинене 

прийняття інших, вони готові до толерантних відносин з людьми, тактовно 

поводяться у спілкуванні з ними (42,9%). Емоційний комфорт відчувають 

тільки 25,7% жінок, у той час як більшість мають середні показники, а для 

третини – характерне відчуття емоційного дискомфорту, незадоволеності 

собою, здібностями і можливостями, сферами життєвої самореалізації тощо. 

Інтернальність виявлена тільки у 28,6% жінок, у той час як третина жінок 

мають екстернальність (легковажність і не бажання приймати 

відповідальність за власне життя, вдумливо аналізувати досвід невдач і 

враховувати його надалі при вирішенні проблем). Переважна більшість жінок 

(40%) не прагнуть до домінування, навпаки – вони надають перевагу 

пасивності при виконанні відповідальних завдань, і швидше погодяться 

підкоритися волі авторитетних осіб, ніж самостійно керувати процесом 

спілкування (наприклад, у випадку важливих переговорів на роботі). Також 

45,7% жінок властивий середній рівень ескапізму (втечі від проблем).  

Загалом серед чоловіків на 31,4% більше адаптованих осіб, ніж серед 

жінок, в яких переважає середній рівень соціально-психологічної адаптації 

(45,7%, що на 29,7% більше, ніж серед чоловіків). А низький рівень адаптації 

властивий для подібної кількості чоловіків і жінок (24% і 25,7%). Значні 
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відмінності у проявах соціально-психологічної адаптації серед чоловіків і 

жінок значною мірою пояснюються способом життя, який ведуть дорослі. 

Чоловіки працюють (переважно на стабільній роботі), трудяться на благо 

своєї родини, і не розпорошують свою увагу на вирішення безлічі щоденних 

проблем, як це трапляється із жінками. Саме жінки найчастіше залишаються 

вдома у декретній відпустці по догляду за дитиною з відривом від 

попереднього соціально активного життя, а після виходу з декрету часто 

втрачають не тільки навички професійної діяльності, а й змушені постійно 

відволікатися від трудового процесу, брати лікарняні, оскільки діти дуже 

часто хворіють. Все це викликає напруження у самої жінки та її оточення, 

привертає увагу керівництва та колег, примушує адаптуватися до змінених 

умов життя, коли жінка не контролює свої справи і життя. Кожного моменту 

він неї вимагається бути не тільки мамою, дружиною, красивою жінкою, а й 

висококваліфікованим фахівцем. Однак з народженням дитини ролі жінки 

значно змінюються і вимагають від неї значних моральних, фізичних і 

психічних сил, щоб адаптуватися до нового життя.   

Проаналізуємо психологічні прояви основних факторів дорослих за 

«П’ятифакторним особистісним опитувальником» (тест «Велика п’ятірка» 

Р. МакКрае і П. Коста, в адаптації А. Б. Хромова) (рис. 2.2.). 
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Рис. 2.2. Прояви основних факторів особистості у респондентів дорослого 

віку за тестом Р. МакКрае і П. Коста 

Аналізуючи представлені дані, помічаємо, що більшість опитаних 

мають не виразні прояви за фактором екстравертованості-інтровертованості, 

що вказують на здатність свідомо управляти своїм життям та приймати 

відповідальність за поведінку і вчинки (41,7%). У третини дорослих 

встановлено перевагу екстраверсії  (33,3%), вони легковажно ставляться до 

проблем, вважають, що в невдачах винні інші люди, обставини чи доля, не 

охоче визнають власні помилки. У 25% осіб виявлено виразну інтроверсію, 

що вказує на їх чуттєвість, емоційну вразливість, заглибленість у внутрішній 

світ, і разом із цим, високу відповідальність, свідомий контроль за власною 

поведінкою.  

За наступним особистісним фактором прихильність виявляється у 

46,7% осіб, вони доброзичливі, толерантні у ставленні до інших, проявляють 

тепло до людей, і часто заслуговують на повагу від них. У 20% осіб, навпаки, 

виявляється відособленість, замкненість, відчуженість, вони уникають 

контактів з іншими людьми, не вміють спілкуватися з ними.  

До самоконтролю схильні 43,3% дорослих, які демонструють значну 

емоційну витримку, схильність до саморегуляції поведінки та 

відповідального вирішення проблем. На протилежному полюсі у 23,3% 

виявлено низькі прояви самоконтролю, що вказує на їх імпульсивність, 

надмірну емоційність, збудливість, прагнення негайно реагувати на 

виникаючі питання, що часто призводить до невдач при їх вирішенні. 

Емоційну стійкість мають 25% дорослих, у третини встановлено 

середні показники, однак більшість опитаних мають прояви емоційної не 

стійкості (41,7%), що вказує на значний вплив стресу на їх життя.  

За фактором експресивності-практичності у більшості опитаних 

встановлено перевагу експресивності, творчості, схильності до 

нестандартних рішень (40%), однак дана поведінка не завжди є 
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оптимальною, коли потрібно швидко вирішити проблему, діяти за 

алгоритмом. У 23,3% дорослих виявлено перевагу практичності, вони 

переважно ригідні, не гнучкі і оцінюють будь-які дії з позицій їх 

раціональності та доцільності.   

Представимо результати опитування чоловіків і жінок дорослого віку 

за методикою Р. МакКрае і П. Коста (табл. 2.2.). Серед чоловіків 

переважають прояви екстраверсії (40%), що на 11,4% більше, ніж серед 

жінок. А жінкам більш властиві середні прояви за фактором екстраверсії-

інтроверсії (45,7%), а інтроверсія властива для подібної кількості чоловіків і 

жінок (24% і 25,7%).  
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Таблиця 2.2. 

Прояви основних особистісних факторів чоловіків і жінок дорослого віку за 

тестом Р. МакКрае і П. Коста 

Фактори і рівні  Чоловіки (25 

осіб) 

Жінки (35 

осіб) 

n % n % 

1. Екстраверсія – інтроверсія (оптимальні середні показники)     

Високий рівень  10 40% 10 28,6% 

Середній рівень  9 36% 16 45,7% 

Низький рівень  6 24% 9 25,7% 

2. Прихильність – відособленість     

Високий рівень  10 40% 18 51,4% 

Середній рівень  9 36% 11 31,4% 

Низький рівень  6 24% 6 17,1% 

3. Самоконтроль – імпульсивність     

Високий рівень  12 48% 14 40% 

Середній рівень  7 28% 13 37,1% 

Низький рівень  6 24% 8 22,8% 

4. Емоційна стійкість – емоційна нестійкість (зворотна шкала – 
високі значення – не стійкість) 

    

Високий рівень  9 36% 16 45,7% 

Середній рівень  7 28% 13 37,1% 

Низький рівень  9 36% 6 17,1% 

5. Експресивність – практичність (оптимальні середні показники)     

Високий рівень  10 40% 14 40% 

Середній рівень  8 32% 14 40% 

Низький рівень  7 28% 7 20% 

 

Прихильність до інших людей властива для 40% чоловіків і 51,4% 

жінок, саме жінки більш доброзичливі і терпимі у ставленні до інших людей, 

вони прагнуть вислухати, підтримати, допомогти іншим. У той же час 

відособленість проявляється у 24% чоловіків і 17,1% жінок.  

До стійкого самоконтролю схильні 48% чоловіків і 40% жінок, що 

оптимально характеризує їх здатність свідомо управляти своїм життям, 

поведінкою у різних ситуаціях, наполегливо і цілеспрямовано долати різні 

проблеми.  

Емоційна стійкість більшою мірою виявляється у чоловіків (36%), що 

на 18,9% більше, ніж серед жінок. А емоційна нестійкість, 

неврівноваженість, збудливість, роздратованість – навпаки більш властива 

для жінок (45,7%), що на 9,7% більше, ніж серед чоловіків. Отже, як 
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чоловіки, так і жінки дорослого віку мають високі прояви емоційної 

нестійкості, можуть поводитися агресивно у різних ситуаціях, 

використовувати не раціональні способи подолання проблем. 

Експресивність на високому рівні властива для 40% чоловіків і жінок, 

які готові до пошуку творчих рішень, нестандартної і гнучкої поведінки 

відповідно до мінливих умов середовища, проявів власної унікальності. 

Практичність встановлена як особистісний фактор у 28% чоловіків і 20% 

жінок.  

Отже, більшість чоловіків дорослого віку відрізняються такими 

особистісними факторами, як екстраверсія і прихильність до людей (40%), 

стійкий самоконтроль (48%), однаковий прояв емоційної стійкості і не 

стійкості (по 36%), перевага експресивності (40%). Для жінок дорослого віку 

характерні такі особистісні чинники – середні прояви екстраверсії-інтроверсії 

(45,7%), висока прихильність до людей (51,4%), високий самоконтроль 

(40%), емоційна нестійкість і збудливість (45,7%), перевага експресивності 

(40%). Відтак чоловікам більш властива екстраверсія, стійкий самоконтроль, 

у них виразніше проявляється емоційна стійкість. А для жінок більш 

характерні прояви прихильності до людей та емоційної нестійкості.  

Аналізуючи детальніше отримані результати опитування дорослих 

осіб, ми встановили, що для адаптованої особистості дорослого віку 

характерні: високі прояви прихильності як прояву теплоти, співробітництва, 

розуміння інших, проявів поваги до них та стійкою самоповаги; стійкий 

внутрішній самоконтроль, що проявляється через відповідальність, 

акуратність, завбачливість, саморегуляцію поведінки. Також для осіб із 

високим рівнем соціально-психологічної адаптації властиві емоційна 

стійкість, самодостатність, відчуття емоційного комфорту. Помірними є 

прояви за факторами екстраверсії-інтроверсії, що проявляються у посередній 

активності, товариськості, пошуку вражень, а також спостерігаються помірні 

експресивність-практичність, що виражаються через схильність до 
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допитливості, сенситивності, пластичності відповідно до мінливих умов 

оточуючого світу.  

Для низько адаптованих осіб властиві: виразні прояви інтроверсії 

(замкненості в собі, пасивності, уникання уваги з боку інших), 

відособленості (байдужості у ставленні до оточуючих, підозріливості до 

інших, не розуміння їх намірів тощо). Також для дорослих із низьким рівнем 

соціально-психологічної адаптації характерні проблеми із самоконтролем 

(відсутність наполегливості, імпульсивність реакцій, неакуратність та 

безвідповідальність), емоційна не стійкість (тривожність, напруженість, 

депресивність, схильність до самокритики). 

Використовуючи тест «Типи поведінки в конфлікті» (К. Томас-

Р. Кілмен, в адаптації Н. Гришиної), отримано такі результати опитування 

дорослих (рис. 2.3.).  

 

Рис. 2.3. Типи поведінки в конфлікті респондентів дорослого віку за тестом 

К. Томаса-Р. Кілманна 

Більшість респондентів обирають «співпрацю» як тип поведінки в 

конфлікті (26,7%). Вони наполегливі і співпрацюючі одночасно. При 

співпраці в конфлікті намагаються працювати з іншою людиною над 

пошуком рішень, які цілком задовольняють інтереси обох опонентів. Цей тип 

поведінки передбачає заглиблення в проблему для виявлення основних 
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відмінностей у поглядах опонентів, що допомагає дізнатися про ідеї один 

одного, а також передбачає пошук альтернативи, яка відповідає інтересам 

обох сторін. 

У 23,3% дорослих встановлено вибір «компромісу» як типу поведінки в 

конфлікті. Відповідно до думок авторів методики, компроміс знаходиться 

посередині між проявами наполегливості, суперництва та кооперації. Метою 

компромісу є швидкий пошук доцільного і взаємоприйнятного рішення, яке 

частково задовольнить обидві сторони. Крім того, компроміс може означати 

угоду, взаємні поступки або пошук швидкої позиції, що надає можливість 

швидко вирішити проблему і перейти до інших виробничих завдань. 

У 20% респондентів виявлено перевагу «суперництва», конкуренції як 

типової поведінки у конфліктних ситуаціях. Вони напористі і непоступливі, 

орієнтовані на вплив на інших людей. Конкуруючи, задовольняють свої 

інтереси за рахунок іншої людини, використовуючи для цього весь вплив для 

завоювання позицій опонента. Суперництво в позитивному значенні може 

означати боротьбу за свої права, при якій людина захищає правильну, з її 

точки зору, позицію, або просто намагається перемогти. Однак найчастіше 

така поведінка призводить до загострення відносин між опонентами і 

проблему не вдається розв’язати в повній мірі, вона буде виникати знову, 

можливо в інших формах, доки не вирішиться іншим способом.  

У 16,7% респондентів виявлено вибір типу поведінки «уникнення». 

Відзначимо, що люди, які схильні до уникнення у вирішенні конфліктів, 

нерішучі і зазвичай непоступливі. При уникненні вони не дотримуються 

власних інтересів, не прагнуть задовольнити інтереси іншої сторони – вони 

просто не вирішує конфлікт. Уникнення може виявляється у вигляді 

дипломатичного ухилення від вирішення питання, відкладання питання до 

кращих часів або просто виходу із загрозливої ситуації. 

Найменш обраним серед дорослих респондентів був тип поведінки 

«пристосування» (13,3%). Даний тип поведінки протилежний до типу 
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конкуренції. Пристосовуючись до вимог іншої сторони, такі люди нехтують 

своїми інтересами, їм властивий елемент самопожертви. Пристосування іноді 

може приймати форму безкорисливої щедрості або благодійності. В будь-

якому випадку, принижується одна із сторін, яка не може адекватно 

відповісти «нападнику» і відстояти свою честь, гідність та інтереси. 

Представимо результати опитування чоловіків і жінок дорослого віку 

за тестом К. Томаса-Р. Кілманна про типи поведінки у конфліктах (табл. 2.3.). 

Таблиця 2.3. 

Типи поведінки в конфлікті чоловіків і жінок дорослого віку за тестом 

К. Томаса-Р. Кілманна 

Типи поведінки в конфлікті Чоловіки (25 осіб) Жінки (35 осіб) 

n % n % 

Суперництво (конкуренція) 6 24% 6 17,1% 

Співпраця (співробітництво) 7 28% 9 25,7% 

Компроміс (угода) 7 28% 7 20% 

Уникнення (ухилення) 2 8% 8 22,8% 

Пристосування (погодження) 3 12% 5 14,3% 

 

Чоловіки найчастіше схильні до співпраці і компромісу (по 28%), однак 

24% з них надають перевагу суперництву, а в 12% чоловіків виявлено 

пристосування. Для жінок найбільш характерні вибори співпраці (25,7%), 

уникнення (22,8%), компромісу (20%), також проявляються конкуренція (у 

17,1%) та пристосування (у 14,3%). Отже, оптимальний тип поведінки в 

конфлікті, що передбачає задоволення інтересів обох сторін 

(співробітництво) – виявляється у 28% чоловіків і 25,7% жінок. До 

компромісу схильні 28% чоловіків і 20% жінок. Суперництво незначно 

більше виявляється у чоловіків (на 6,9%). Пристосування як тип вирішення 

конфлікту властивий для подібної кількості чоловіків і жінок (12% і 14,3%). 

Проте уникнення виразно більш проявляється у жінок (на 14,8%). 

Аналізуючи вибори типів поведінки у конфлікті серед адаптованих та 

низько адаптованих осіб дорослого віку, відзначимо, що для респондентів із 

високим рівнем адаптації характерні вибори співробітництва та 



78 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

компромісу. А для осіб із низьким рівнем адаптації найбільш властивими 

виявились типи суперництва та пристосування. Можна припустити, що 

дорослі, які мають знижені показники адаптації, не готові обговорювати 

суперечливі питання, а тому або ж наполегливо відстоюють свої інтереси і 

намагаються досягти тільки своїх цілей, або погоджуються із вимогами 

опонента, щоб не загострювати відносини з ним, не вміють довести власну 

думку, аргументовано подати докази, які могли б змінити перебіг конфлікту 

та забезпечити хоча б часткову реалізацію їхніх інтересів. 

За проведеною методикою «Локус контролю» (Дж. Роттер) отримано 

наступні результати опитування респондентів дорослого віку (рис. 2.4.). 

Рис. 2.4. Прояви локусу контролю респондентів дорослого віку за методикою 

Дж. Роттера 

Високу інтернальність демонструють 50% опитаних дорослого віку, 

вони відповідально ставляться до свого життя, професійної сфери 

самореалізації, готові до наполегливої праці і досягнення успіхів.  

Ще у 50% респондентів виявлено високу екстернальність, що 

проявляється через уникнення відповідальності у вирішенні складних питань, 

намаганні перекласти справи на інших людей, постійний пошук допомоги, 

маніпулювання іншими людьми, щоб вони вирішили проблему. Ці люди не 

визнають своїх помилок, невдачі списують на збіг обставин чи негативний 



79 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

вплив інших людей. Також екстернальність може проявлятися через 

відсутність стійкої впевненості в тому, що людина є господарем свого життя, 

контролює себе, поведінку та емоції, і може відповідально вирішувати 

поставлені перед нею завдання.   

Представимо результати опитування чоловіків і жінок дорослого віку 

за методикою Дж. Роттера, вкажемо на прояви внутрішнього контролю 

у респондентів (табл. 2.4.). 

Таблиця 2.4. 

Прояви локусу контролю чоловіків і жінок дорослого віку за методикою 

Дж. Роттера 

Типи поведінки в конфлікті Чоловіки (25 осіб) Жінки (35 осіб) 

n % n % 

Екстернальність  15 60% 15 42,9%% 

Інтернальність  10 40% 20 57,1% 

 

Високий рівень екстернальності властивий для 60% чоловіків і 42,9% 

жінок. здавалося б, інтернальність, яка за стереотипами сприйняття 

гендерних відмінностей, має бути властива переважно чоловікам – 

виявляється у 40% чоловіків і 57,1% жінок. Пояснення цих відмінностей 

базується на зростанні внутрішньої сили сучасних жінок, їх прагнень 

контролювати всі сфери свого життя (що, правда, не завжди вдається). Разом 

з цим, при виникненні проблеми, жінка найчастіше візьметься за її 

вирішення, пошукає підтримки, ресурсів, знайде того, хто може допомогти, 

підказати, як правильно вчинити у цій ситуації, і врешті розв’яже її. Чоловіки 

ж, стикаючись із проблемою, часто ігнорують її наявність, доки вона не 

зросте до виразних розмірів, також вони схильні переоцінювати свої 

здібності і можливості, а тому часто зазнають невдач, і не можуть прийняти 

своїх помилок при спробах розв’язати проблему. Замість того, щоб адекватно 

оцінити свої невдачі і спробувати вирішити проблему іншим шляхом, 

звернутися до спеціаліста у даній сфері, чоловіки будуть наполегливо 
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пробувати вирішити її самі, або ж покинуть цей процес, визнавши проблему 

такою, яку неможливо адекватно вирішити (дистанцюються від неї).  

Аналізуючи результати опитування дорослих, ми також виявили, що 

особи з високим рівнем соціально-психологічної адаптації мають виразні 

прояви інтернальності, внутрішнього контролю поведінки, навичок 

саморегуляції, мотивовані до досягнення успіху.  

Особи з низьким рівнем соціально-психологічної адаптації мають 

прояви екстернальності, що проявляється у типових поглядах на 

фатальність впливу зовнішнього світу на ефективність їх діяльності, а тому 

вони мотивовані на уникнення невдач, і часто потребують підтримки і 

допомоги інших людей для успішного завершення роботи.  

За результатами опитування дорослих з використанням методики 

«Способи копінг-поведінки» (Р. Лазарус і С. Фолкман) встановлено перевагу 

таких копінг-стратегій (рис. 2.5.). Конфронтаційну копінг-стратегію виявлено 

у 15% осіб, які схильні до суперництва і домагання задоволення своїх 

інтересів. Для 10% властиве дистанціювання, вони усуваються від вирішення 

проблемної ситуації, намагаються віддалитися від неї, надаючи перевагу, 

щоб хтось інший вирішив її. Самоконтроль емоцій є типовою копінг-

стратегією вирішення проблемних ситуацій у 10% осіб, які здатні до 

глибокого аналізу своїх емоцій, і побудови алгоритму вирішення проблеми 

на беземоційній основі.  



81 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

 

Рис. 2.5. Копінг-стратегії поведінки респондентів дорослого віку за 

методикою Р. Лазаруса і С. Фолкмана 

Пошук соціальної підтримки виявився важливим для 13,3% осіб, які у 

випадку проблеми звертаються за допомогою до близьких і рідних, 

залучають фахівців, які підказують, як можна вирішити проблему. У 13,3% 

дорослих виявлено копінг-стратегію прийняття відповідальності. Вони 

цілеспрямовано вирішують проблему і усвідомлюють власну 

відповідальність за прийняті рішення та свою поведінку. До втечі-уникнення 

у стресовій ситуації схильні 10% осіб, які фізично віддаляються від місця 

виникнення ситуації, прагнуть втекти від реальності, де змушені вирішувати 

складні питання.  

Значна частина респондентів готові до планування рішення проблеми, 

коли потрапляють до стресової ситуації. 21,7% дорослих використовують 

копінг-стратегію «планування рішення проблеми», що є найбільш 

оптимальною і вказує на поступове і планомірне вирішення, готовність до 

зміни плану під час поетапного його впровадження. 

Позитивну переоцінку як копінг-стратегію використовують 6,7% осіб, 

які у випадку невдач, стресових ситуацій намагаються знайти щось 
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позитивне у тому, що трапилось і вирішують проблему із врахуванням її 

позитивних сторін.  

Представимо результати опитування чоловіків і жінок дорослого віку 

за методикою Р. Лазаруса та С. Фолкмана (табл. 2.5.). 

Таблиця 2.5. 

Копінг-стратегії поведінки чоловіків і жінок дорослого віку за методикою 

Р. Лазаруса і С. Фолкмана 

Копінг-стратегії Чоловіки (25 осіб) Жінки (35 осіб) 

n % n % 

Конфронтаційний копінг 5 20% 4 11,4% 

Дистанціювання 1 4% 5 14,3% 

Самоконтроль (емоцій) 4 16% 2 5,8% 

Пошук соціальної підтримки 1 4% 7 20% 

Прийняття відповідальності 5 20% 3 8,6% 

Втеча-уникнення 2 8% 4 11,4% 

Планування рішення проблеми 6 24% 7 20% 

Позитивна переоцінка 1 4% 3 8,6% 

 

Дорослі чоловіки надають перевагу продуктивним копінг-стратегіям 

«планування рішення проблеми» (24%), «прийняття відповідальності» (20%), 

«самоконтроль» (16%). Однак також у них виявляються не оптимальні 

стратегії «конфронтації» (20%), «втеча-уникнення» (8%), «дистанціювання» 

(4%) тощо. Для жінок властива перевага продуктивних копінг-стратегій 

«планування рішення проблеми» (20%), «пошук соціальної підтримки» 

(20%), а також – вибір не конструктивних копінг-стратегій «дистанціювання» 

(14,3%), «конфронтації» (11,4%) і «втеча-уникнення» (11,4%).  

Таким чином, для чоловіків більш властиві «прийняття 

відповідальності» (на 11,4%), «самоконтроль» (на 10,2%), «конфронтація» 

(на 8,6%). А для жінок більш властиві «дистанціювання» (на 10,3%) і «пошук 

соціальної підтримки» (на 16%).  

Аналізуючи результати опитування, встановили, що для дорослих із 

високим рівнем соціально-психологічної адаптації властиві вибори таких 

копінг-стратегій, як: планування рішення проблеми, прийняття 
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відповідальності, пошук соціальної підтримки та ін. Для осіб із середнім 

рівнем адаптації – властиві копінг-стратегії самоконтролю емоцій, 

позитивної переоцінки. А для осіб з низьким рівнем адаптації характерні 

копінг-стратегії конфронтації, дистанціювання, втечі-уникнення.  

Для вивчення взаємозв’язків соціально-психологічної адаптації 

дорослих респондентів з іншими психологічними характеристиками був 

застосований кореляційний аналіз за критерієм Пірсона. На першому етапі 

було проаналізовано наявні зв’язки між адаптацією та основними 

особистісними факторами дорослих. У таблиці 2.6. подано лише значущі 

кореляційні зв’язки (додаток Ж).  

Таблиця 2.6. 

Кореляційні зв’язки рівня адаптації з особистісними факторами дорослих 

Шкали адаптації 

Екстраверсі

я – 
інтроверсія 

Прихильніст
ь – 

відособленіс

ть 

Самоконтро
ль – 

імпульсивні

сть 

Емоційна 
стійкість – 

емоційна 

нестійкість 

Експресивні
сть – 

практичніст

ь 

Висока адаптація  0,64 0,58 0,71  

Низька адаптація -0,55 -0,58  -0,56  

р<0,05  

 

Перш за все, слід звернути увагу на показники високої та низької 

адаптації дорослих. Виявлені кореляційні зв’язки між високим рівнем 

адаптації та прихильністю (0,64), самоконтролем (0,58) та емоційною 

стійкістю (0,71). 

Кореляційний зв'язок з показником прихильності свідчить, що для 

високо адаптивних людей притаманне позитивне ставлення до оточуючих, 

уміння співпереживати та підтримувати. Також у них розвинений 

самоконтроль, тобто вольова регуляція поведінки, вони дотримуються 

моральних принципів, не порушують загальноприйнятих норм, контролюють 

своє життя та беруть за нього відповідальність. Високий рівень адаптації 

притаманний впевненим у своїх силах та емоційно зрілим людям, які 
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постійні у своїх планах та не піддаються випадковим коливанням настрою, 

тобто вони емоційно стійкі.  

Для дорослих респондентів із проявами низького рівня соціально-

психологічної адаптації були виявлені кореляційні взаємозв’язки з 

інтроверсією (-0,55), відособленістю (-0,58) та емоційною нестійкістю (-0,56). 

Таким чином, людям з низьким рівнем адаптації притаманні прояви 

інтроверсії, а саме: відсутність впевненості щодо правильності своєї 

поведінки, відсутність зацікавленості в подіях оточуючого світу, знижений 

настрій. Також ці люди досить відособлені, тобто надають перевагу 

дотриманню дистанції при взаємодії з іншими, часто не розуміють тих, з ким 

спілкуються. Емоційна нестійкість характеризує таких осіб, як нездатних 

контролювати свої емоції і імпульсивні потяги. У поведінці низько 

адаптивних осіб це проявляється як відсутність почуття відповідальності, 

ухилення від реальності, примхливість. 

Далі вважаємо доцільним звернути увагу на існуючі кореляційні 

зв’язки між соціально-психологічними показниками адаптації з основними 

особистісними факторами (табл. 2.7.).  
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Таблиця 2.7. 

Кореляційні зв’язки соціально-психологічної адаптації дорослих 

респондентів з їх особистісними факторами 

Шкали адаптації 

Екстраверсі

я – 

інтроверсія 

Прихильніст

ь – 
відособленіс

ть 

Самоконтро

ль – 
імпульсивні

сть 

Емоційна 

стійкість – 
емоційна 

нестійкість 

Експресивні

сть – 
практичніст

ь 

Самосприйняття  0,56 0,57  -0,51 

Прийняття інших 0,66 0,71  0,52  

Емоційна 

комфортність 
  0,52 0,55  

Інтернальність -0,51  0,74 0,55 -0,50 

Прагнення до 

домінування 
0,55  0,51  0,52 

Ескапізм  -0,56 -0,50  -0,51  

р<0,05  

 

За даними, представленими в таблиці, можна констатувати, що існують 

значущі кореляційні зв’язки між показником соціально-психологічної 

адаптації «самосприйняття» і такими особистісними чинниками, як: 

прихильність (0,56), самоконтроль (0,57), експресивність (-0,51). Таким 

чином, людям с адекватним сприйняттям себе притаманне позитивне 

ставлення до інших людей, розвинений самоконтроль та здатність брати 

відповідальність за власні рішення та життя в загалі, а також практичний 

погляд на оточуючих людей та події, реалістичне ставлення до світу.  

Показник соціально-психологічної адаптації «прийняття інших» має 

сильні позитивні кореляційні зв’язки з екстраверсією (0,66), прихильністю 

(0,71) та емоційною стійкістю (0,52). З назви шкали логічним є, що такі люди 

відрізняються товариськістю, люблять людей, колективні заходи, відчувають 

потребу спілкування з оточуючими. Прихильність характеризує їх як осіб, що 

відчувають потребу бути поруч з іншими людьми. Вони добрі та чуйні люди, 

відповідальні за себе та за інших, а емоційна стійкість допомагає їм зберігати 

спокій та гарний настрій.  
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Показник «емоційна комфортність» має значущі кореляційні зв’язки з 

розвиненим самоконтролем (0,52) та емоційною стійкістю (0,55). Тобто 

високо адаптивні люди відчувають емоційний комфорт, люблять порядок, 

дотримуються принципів, не порушують загальноприйнятих норм поведінки, 

досить спокійні та постійні у своїх планах та уподобаннях, не здатні до 

випадкових коливань настрою.  

Показник соціально-психологічної адаптації «інтернальність» має 

значущі кореляційні зв’язки з інтроверсією (-0,51), самоконтроль (0,74), 

емоційною стійкістю (0,55) та практичністю (-0,50). Сама по собі 

інтернальність трактується як здатність брати відповідальність за своє життя 

на себе, тому взаємозв’язки виявилися логічними. Особам з інтернальною 

спрямованістю характерні стурбованість особистими проблемами і 

переживаннями, підвищений самоконтроль, адаптація в повсякденному 

житті, реалістичний погляд на життя. Часто у них відсутнє відчуття 

розкутості, вони серйозно ставляться до життя, а тому намагаються 

контролювати різні його сфери.  

За шкалою «прагнення до домінування» були виявлені значущі 

кореляційні зв’язки з наступними особистісними факторами: екстраверсія 

(0,55), самоконтроль (0,51), експресивність (0,52). Таким чином, люди, які 

прагнуть до домінування, у діяльності швидкі, оптимістичні і люблять зміни. 

Вони мають розвинений самоконтроль, люблять порядок і комфорт, досить 

наполегливі в діяльності і досягають в ній високих результатів. Цікавим є 

зв'язок з експресивністю, тобто не дивлячись на самоконтроль, експресивна 

людина задовольняє свою цікавість, проявляючи інтерес до різних сторін 

життя. 

Шкала «ескапізм» має значущі кореляційні зв’язки з наступними 

особистісними факторами: інтроверсія (-0,56), відособленість (-0,50) та 

емоційна нестійкість (-0,51). Таким чином, це люди, які занурюються у себе, 

тримають дистанцію та відокремлену позицію при взаємодії з іншими, а 
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також у них відсутнє почуття відповідальності, ухилення від реальності. 

Вони відчувають себе безпорадними, нездатними впоратися з життєвими 

труднощами, тому адаптацією для них є уникнення неприємного шляхом 

втечі від дійсності. 

На другому етапі був проведений кореляційний між проявами 

соціально-психологічної адаптації дорослих та типами поведінки в конфлікті. 

Існуючі значущі кореляційні зв’язки подано у табл. 2.8.(напівжирним 

шрифтом, виділені значущі кореляційні зв’язки).  

У ході кореляційного аналізу було з’ясовано, що людям з високим 

рівнем адаптації притаманні адекватні типи поведінки у конфлікті: співпраця 

(0,76) та компроміс (0,71). Таким чином, дорослі з розвиненою адаптацією 

схильні до співробітництва, вони намагаються у спільному обговоренні з 

іншою стороною конфлікту глибоко вивчити проблему і знайти рішення, яке 

цілком задовольнить інтереси обох сторін. У конфліктних ситуаціях, коли 

неможливо досягти повної згоди з обох сторін, високо адаптивні особи 

вирішують конфлікти за допомогою «компромісу», тобто усувають проблему 

через взаємні поступки, не приділяють багато часу вивченню проблеми, що 

спровокувала конфлікт, а намагаються її швидко і продуктивно подолати.  

Таблиця 2.8. 

Кореляційні зв’язки рівня соціально-психологічної адаптації дорослих 

з типами поведінки у конфлікті 

Типи поведінки в конфлікті 
Рівень адаптації 

Високий Низький 

Суперництво (конкуренція) 0,12 0,56 

Співпраця (співробітництво) 0,76 0,06 

Компроміс (угода) 0,71 0,16 

Уникнення (ухилення) -0,23 0,43 

Пристосування (погодження) 0,09 0,61 

р<0,05  

 

Особам з низьким рівнем адаптації характерні таки типи поведінки у 

конфлікті, як суперництво (0,56) та пристосування (0,61). Низька адаптація у 
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ситуації конфлікту може проявити себе через конкуренцію, тобто людина 

буде напористою та непоступливою. Таким чином, буде здійснюватися 

спроба задовольнити власні інтереси за рахунок іншої сторони конфлікту. 

Або, навпаки, низько адативна людина може нехтувати своїми інтересами, 

щоб задовольнити інтереси іншої сторони конфлікту, тобто обрати тип 

поведінки «пристосування», який є протилежним типу «конкуренція».   

Далі кореляційний аналіз надав змогу виявити значущі зв’язки між 

рівнем адаптації та локусом контролю. Отримані результати представлено у 

табл. 2.9. нижче. Згідно з проведеним кореляційним аналізом за критерієм 

Пірсона встановлено, що люди з високим рівнем адаптації мають значущий 

кореляційний зв'язок з показником «інтернальність» (-0,63), люди з низьким 

рівнем адаптації мають значущий кореляційний зв'язок з показником 

«екстернальність»  (0,52). 

Таблиця 2.9. 

Кореляційні зв’язки рівня адаптації з проявами локусу контролю 

Локус контролю 
Рівень адаптації 

Високий Низький 

Екстернальність - інтернальність - 0,63 0,52 

р<0,05  

 

Таким чином, люди з високим рівнем адаптації мають внутрішній 

локус контролю та характеризуються врівноваженістю, схильність до 

самоаналізу, розумінням своїх позитивних і негативних рис. Вони вірять, що 

здатні впливати на ситуацію і змінювати її в своїх інтересах. Люди з низьким 

рівнем адаптації схильні до зовнішнього локусу контролю. Вони агресивніші, 

тривожні, невпевнені в своїх силах, бояться брати на себе відповідальність та 

прагнуть відкласти виконання завдань. Вони впевнені, що від них нічого не 

залежить.  

Для фундаментального вивчення соціально-психологічної адаптації 

також був проведений кореляційний аналіз між рівнем адаптації та 
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способами копінг-поведінки (додаток Ж). У табл. 2.10 подано лише значущі 

кореляційні зв’язки. Згідно з результатами кореляційного аналізу можна 

зробити висновок, що для респондентів з високим рівнем адаптації 

притаманні наступні способи копінг-поведінки: «самоконтроль» (0,52), 

«пошук соціальної підтримки» (0,59), «прийняття відповідальності» (0,57), 

«планування рішення проблеми» (0,77). Таким чином, при розвиненій 

соціально-психологічній адаптації людина вибирає копінг-стратегію 

самоконтролю, при якій переважає раціональний підхід до проблемних 

ситуацій, наявний розвинений контроль поведінки та прагнення до 

самовладання. Ще однією із стратегій копінг-поведінки високо адаптованої 

особи може стати «пошук соціальної підтримки», що передбачає спроби 

вирішення проблеми за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, пошуку 

інформаційної, емоційної і дієвої підтримки. Така людина орієнтована на 

взаємодію з іншими людьми, очікує уваги та співчуття.  

Таблиця 2.10 

Кореляційні зв’язки рівня соціально-психологічної адаптації дорослих зі 

способами їх копінг-поведінки 

Способи копінг-поведінки 
Рівень адаптації 

Високий Низький 

Конфронтаційний копінг  0,61 

Дистанціювання  0,55 

Самоконтроль (емоцій) 0,52  

Пошук соціальної підтримки 0,59  

Прийняття відповідальності 0,57  

Втеча-уникнення  0,59 

Планування рішення проблеми 0,77  

Позитивна переоцінка   

р<0,05  

 

Наступна стратегія копінг-поведінки, що притаманна людям з високим 

рівнем адаптації – це «прийняття відповідальності». Ця стратегія передбачає 

розуміння особистої ролі у виникненні актуальних труднощів, визнання 

людиною своєї відповідальності за рішення проблеми, тобто у даному 
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випадку присутній розвинений компонент самокритики та усвідомленого 

ставлення до своєї ролі у виникненні проблеми. «Планування рішення 

проблеми» є ще однією стратегією копінг-поведінки у людей з високим 

рівнем соціально-психологічної адаптації. Стратегія передбачає спроби 

подолання проблеми за рахунок цілеспрямованого аналізу ситуації і 

можливих варіантів поведінки, планування власних дій з урахуванням 

оточуючих умов, минулого досвіду та існуючих ресурсів. Ця стратегія є 

адаптивною та сприяє конструктивному вирішенню труднощів, проблем, 

конфліктів і стресів. 

Для респондентів з низьким рівнем адаптації притаманні три способи 

копінг-поведінки – це «конфронтаційний копінг» (0,61), «дистанціювання» 

(0,55» та «втеча-уникнення» (0,59). Результати свідчать, що людині з 

низьким рівнем адаптації характерний вибір копінг-стратегії «конфронтація», 

яка на відміну від стратегії «планування рішення проблеми», передбачає 

спроби вирішення проблеми за рахунок протилежно спрямованої 

поведінкової активності, загострення відносин з іншими людьми. При 

зазначеній стратегії можуть спостерігатися імпульсивність в поведінці, 

ворожість та недостатня раціональна обґрунтованість поведінки в 

проблемній ситуації. Стратегія «дистанціювання», що також притаманна 

особам з низьким рівнем адаптації, проявляється через подолання негативних 

переживань за рахунок суб'єктивного зниження її значущості та ступеня 

емоційної залученості в неї, тобто відбувається знецінення власних 

переживань, недооцінка значущості та можливостей дієвого подолання 

проблемних ситуацій. А третій спосіб копінг-поведінки «втеча-уникнення», 

що властивий для респондентів із низьким рівнем соціально-психологічної 

адаптації, передбачає спроби подолання негативних переживань за рахунок 

ухилення від них через фантазії, невиправдані очікування. Ця копінг-

стратегія є неадаптивною, однак в окремих ситуаціях (при гострих 

стресогенних ситуаціях) вона може бути корисною. 
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Зі способом копінг-поведінки «позитивна переоцінка» не було 

виявлено жодного кореляційного зв’язку. Можна зазначити, що такого роду 

філософське осмислення проблемної ситуації не пов’язано з адаптацією 

дорослих респондентів, які обирають більш приземлені варіанти вирішення 

проблемних ситуацій.  

Таким чином, на основі аналізу результатів дослідження встановлено 

кореляційні зв’язки, які свідчать про перевагу у дорослих з високим рівнем 

соціально-психологічної адаптації таких особистісних та психологічних 

характеристик, як: 1) прихильність до людей, високий самоконтроль та 

емоційна стійкість; 2) два типи конструктивної поведінки у конфлікті: 

співпраця та компроміс; 3) інтернальний (внутрішній) локус контролю, 

прийняття відповідальності за власне життя та все, що в ньому відбувається; 

4) чотири способи продуктивної копінг-поведінки: самоконтроль, пошук 

соціальної підтримки, прийняття відповідальності, планування рішення 

проблеми, що надають змогу швидко і якісно справитися із виникаючими 

проблемами, долати стресові ситуації.  

Для осіб із низьким рівнем соціально-психологічної адаптації властиві 

такі характеристики, як: 1) особистісні фактори інтроверсія, відособленість, 

емоційна нестійкість; 2) два типи поведінки у конфлікті: суперництво та 

пристосування, що не є конструктивними для вирішення проблеми, оскільки 

загострюють відносини з оточуючими (у першому випадку) та принижують 

інтереси та гідність одного з опонентів (в іншому випадку); 3) екстернальний 

локус контролю, згідно з яким людина не приймає на себе відповідальність за 

власне життя і поведінку, вважає, що в її невдачах винні обставини та доля, і 

не докладає належних зусиль для свідомого управління життям; 4) три 

способи копінг-поведінки: конфронтаційний копінг, дистанціювання, втеча-

уникнення, кожен з яких не є продуктивним для вирішення проблеми, а 

тільки ускладнює міжособистісні відносини з оточуючими, приховує 

проблему без належного її розв’язання.  
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Висновки до розділу ІІ 

 

Для визначення психологічних особливостей адаптації дорослих 

респондентів, з’ясування соціально-психологічних чинників, що впливають 

на їх адаптацію, організовано і проведено емпіричне дослідження.  

За результатами дослідження переважна більшість дорослих мають 

високу соціально-психологічну адаптацію (41,7%), що проявляється через 

оптимальні показники самосприйняття (45%), прийняття інших та відчуття 

емоційного комфорту у спілкуванні з ними (41,7%). Також у 40% дорослих 

виявлено інтернальність як прояв внутрішнього контролю над власним 

життям. У третини респондентів (33,3%) виявлено середні показники 

адаптації, а 25% осіб мають низьку соціально-психологічну адаптацію, що 

проявляється у негативному ставленні до себе та до інших людей, відчутті 

емоційного дискомфорту, перевазі екстернальності, виразному прагненні до 

втечі від проблем, від необхідності їх вирішувати. З цими респондентами 

варто провести психологічну роботу і надати їм корекційну допомогу для 

підвищення соціально-психологічної адаптації та стимулювання до 

особистісного саморозвитку. 

Аналізуючи особистісні фактори опитуваних, у третини дорослих 

встановлено перевагу екстраверсії  (33,3%), вони легковажно ставляться до 

проблем, у 25% осіб виявлено виразну інтроверсію, емоційну вразливість, 

заглибленість у внутрішній світ, і разом із цим, високу відповідальність, 

свідомий контроль за власною поведінкою.  

Прихильність виявляється у 46,7% осіб, вони доброзичливі, толерантні 

у ставленні до інших. У 20% осіб, навпаки, виявляється відособленість, 

замкненість, відчуженість. До самоконтролю схильні 43,3% дорослих, які 

демонструють емоційну витримку, схильність до саморегуляції поведінки та 

відповідального вирішення проблем. Однак у 23,3% виявлено їх 

імпульсивність, надмірну емоційність, збудливість. Емоційну стійкість 
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мають 25% дорослих, у третини встановлено середні показники, однак 

більшість опитаних мають прояви емоційної не стійкості (41,7%), що вказує 

на значний вплив стресу на їх життя. Також у більшості опитаних 

встановлено перевагу експресивності (40%), а в 23,3% дорослих виявлено 

перевагу практичності. 

За типами поведінки в конфлікті – більшість респондентів обирають 

«співпрацю» (26,7%), у 23,3% дорослих встановлено вибір «компромісу», у 

20% респондентів виявлено перевагу «суперництва», у 16,7% респондентів 

виявлено вибір типу поведінки «уникнення». Найменш обраним серед 

дорослих респондентів був тип поведінки «пристосування» (13,3%). 

Потрапляючи у проблемну ситуацію, 21,7% дорослих використовують 

копінг-стратегію «планування рішення проблеми», що є найбільш 

оптимальною і вказує на поступове і планомірне вирішення, готовність до 

зміни плану під час поетапного його впровадження. Пошук соціальної 

підтримки виявився важливою стратегією копінг-поведінки для 13,3% осіб. 

Ще у 13,3% дорослих виявлено копінг-стратегію прийняття відповідальності. 

До втечі-уникнення у стресовій ситуації схильні 10% осіб. Конфронтаційну 

копінг-стратегію виявлено у 15% осіб, які схильні до суперництва і 

домагання задоволення своїх інтересів. Для 10% властиве дистанціювання, 

вони усуваються від вирішення проблемної ситуації.  

Для визначення чинників соціально-психологічної адаптації дорослих 

було здійснено кореляційний аналіз результатів і встановлено кореляційні 

зв’язки, які свідчать про перевагу у дорослих з високим рівнем соціально-

психологічної адаптації таких особистісних та психологічних характеристик, 

як: прихильність до людей, високий самоконтроль та емоційна стійкість; 

перевага конструктивної поведінки у конфлікті: співпраця та компроміс; 

інтернальний (внутрішній) локус контролю, прийняття відповідальності за 

власне життя та все, що в ньому відбувається; перевага продуктивної копінг-

поведінки: стратегії самоконтролю, пошуку соціальної підтримки, прийняття 
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відповідальності, планування рішення проблеми, що надають змогу швидко і 

якісно справитися із виникаючими проблемами, долати стресові ситуації.  

Для осіб із низьким рівнем соціально-психологічної адаптації властиві 

такі чинники, як: особистісні фактори інтроверсії, відособленості, емоційної 

нестійкості; не конструктивні типи поведінки у конфлікті: суперництво та 

пристосування, що не є оптимальними для вирішення проблеми; 

екстернальний локус контролю; не продуктивні стратегії копінг-поведінки: 

конфронтаційний копінг, дистанціювання, втеча-уникнення, кожен з яких не 

сприяє вирішенню проблеми, а тільки ускладнює міжособистісні відносини з 

оточуючими, приховує проблему без належного її розв’язання.  

Отримані результати дослідження надають змогу краще пізнати 

чинники соціально-психологічної адаптації дорослих та врахувати їх при 

побудові психологічної програми корекційних занять для підвищення їх 

соціально-психологічної адаптації. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА З ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДОРОСЛИХ ОСІБ 

 

3.1. Підходи до підвищення соціально-психологічної адаптації 

 

Ефективними стратегіями психологічної роботи з підвищення 

соціально-психологічної адаптації дорослих осіб є психолого-педагогічна 

підтримка і супровід. Обидві стратегії розкриваються в логіці «саморозвитку 

через подолання труднощів». Допомога, як відомо, означає «сприяння, яке 

приносить полегшення», а підтримка й супровід відображають різний ступінь 

сприяння в подоланні труднощів. Підтримати можна навіть не будучи поруч, 

допомогти – тільки в спілкуванні, тісному контакті зі клієнтами, не здатними 

самостійно впоратися з труднощами, подолання яких для них особистісно 

значуще. Однак ці поняття цілком взаємозамінні. Надаючи клієнту чи іншу 

допомогу, психолог тим самим підтримує його, і навпаки, підтримуючи 

починання, перші, боязкі, невпевнені дії клієнта, психолог допомагає йому 

відчути впевненість у собі, знайти сили для досягнення бажаної мети й 

подолання труднощів, що зустрічаються [36, с. 199].  

Психологічний супровід соціально-психологічної адаптації дорослих 

визначається спектром проблем, які можуть виникати на цьому шляху. На 

думку А. Галяна мета психологічного супроводу дорослих має сприяти 

розвитку їх особистісних ресурсів адаптації. Дослідник відзначає, що у 

психологічній роботі з дорослими слід прагнути досягти високої 

адаптивності та гармонійного профілю саморегуляції з розвиненими 

механізмами планування, моделювання, програмування, оцінки результатів 

та гнучкості як регуляторної властивості особистості. Також  варто прагнути 

сформувати мотивацію на досягнення успіху в професійній сфері, 

гармонізованої зі спрямованістю на збалансованість самореалізації. По-третє, 
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забезпечити становлення гуманістичного компонента загальної емоційної 

спрямованості, що містить потребу в сприянні та допомозі іншим, у 

дружньому спілкуванні, високу емоційну привабливість професійної 

діяльності [21, c. 10]. 

Відзначимо, що найчастіше у наукових розвідках і практичних 

розробках методистів пропонуються програми підвищення соціально-

психологічної адаптації дітей шкільного віку (Н Єзерська [29]), студентів в 

умовах навчання у закладах вищої освіти (А. Галян [21], Н. Завацька [30], 

С. Ніколаєнко [75], В. Осипенко [80] та ін.), військовослужбовців, які 

повернулися із зони бойових дій (О. Мельник [68] та ін.) тощо. Розробкам 

програм для дорослих осіб, які мають труднощі соціально-психологічної 

адаптації та стикаються із безліччю стресових ситуацій щодня, приділено 

мало уваги. Зате існують розробки, присвячені підвищенню особистісного 

потенціалу, стійкості до впливу стресових і кризових подій (В. Доценко [25]), 

превенції вигорання в жорстких умовах професійної діяльності, мотивування 

до успіху та особистісного зростання (В. Федорчук [102]) тощо.  

На думку С. Ніколаєнко, для формування важливих здібностей, що 

утворюють соціально-психологічну адаптивність дорослих, необхідно 

забезпечити формування вміння пристосовуватись до динамічності 

життєдіяльності, зумовленої непередбачуваністю соціальних змін, 

нестабільністю суспільства, що супроводжуються кризовими явищами, 

порушеннями правових і моральних норм, неврівноваженістю, 

недоброзичливістю і навіть агресивністю соціального оточення [75, c. 65]. 

За свідченням О. Кокуна, оптимізація адаптаційних можливостей 

людини може бути досягнута наступними шляхами (та їх поєднанням):  

1) зменшення сили впливу чи повне усунення виявлених 

дезадаптаційних факторів;  

2) підвищення стійкості людини різними засобами до впливу 

дезадаптаційних факторів;  



98 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

3) підсилення адаптаційно сприятливих факторів з метою компенсації 

дезадаптаційних [44, c. 14]. 

Отже, в індивідуальній та груповій роботі з підвищення адаптації 

особистості доцільно приділяти увагу саме цим напрямам роботи з 

клієнтами.  

В індивідуальній роботі психолога з дорослими клієнтами для 

підвищення їх адаптації та розвитку адаптивних здібностей, формування 

навичок конструктивної поведінки, вироблення і закріплення раціональних 

форм реагування на життєві труднощі доцільно використовувати 

біхевіористичні техніки. Цілі психологічної допомоги з позицій біхевіоризму 

полягають в усуненні неадаптативних форм поведінки клієнта, засвоєнні 

нових конструктивних поведінкових форм та заміні непродуктивних дій 

продуктивними способами реагування.   

Наприклад, техніка емоційного тренінгу поведінки, також відома як 

«тренінг адекватного самовираження», призначена для навчання клієнта 

адекватній поведінці та емоційних реакцій в ситуаціях утрудненого 

спілкування пов’язаних з тривогою, агресією, звинуваченнями тощо. 

Реалізація техніки здійснюється з допомогою рольових ігор, у яких 

аналізуються елементи поведінки клієнта, дії та почуття, котрі їх 

супроводжують; на основі результатів аналізу розробляється нова 

оптимальна модель поведінки [14, c. 24].  

З метою вироблення у клієнта вміння самостійно розпізнавати, 

призупиняти та змінювати ірраціональні думки, установки, переконання, які 

в системі причин депресії відіграють далеко не останню роль, можна 

застосовувати психотехніки раціонально-емотивної терапії А. Елліса, 

когнітивно-біхевіористичні технології. 

Когнітивно-біхевіористичний підхід являє собою відносно нову 

систему надання психологічної допомоги, розроблену когнітивними 

біхевіористами на початку 1980 років. В рамках даного підходу 
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використовуються когнітивні, біхевіоральні, когнітивно-біхевіористичні 

методи, спрямовані на вироблення конструктивних поведінкових форм, та 

реструктурування ірраціональних думок, які негативно впливають на 

поведінку людини.  

Наприклад, метод «когнітивного реструктурування» – навчання клієнта 

ідентифікувати, оцінювати і змінювати ірраціональні думки, які негативно 

детермінують його поведінку. В ході реалізації методики клієнта 

стимулюють до проговорення і зміни негативно забарвлених думок на 

позитивні чи нейтральні [30, c. 94].  

Одним з найбільш ефективних методів вважається «метод навчання 

самоаргументації Мейхенбаума». Спочатку клієнта навчають розпізнавати 

власні негативні думки. Потім психолог пропонує найбільш оптимальні для 

клієнта зразки поведінки, обов’язково аргументуючи причини свого вибору. 

На заключному етапі клієнт діє відповідно до обраної стратегії, 

проговорюючи при цьому причини кожної дії. Згодом клієнт починає 

здійснювати визначені психологом конструктивні дії, аргументуючи їх з 

допомогою внутрішнього мовлення. Таким чином, задана зовнішня 

позитивна самоаргументація поступово інтеріоризується у внутрішню, що 

започатковує вироблення позитивного мислення [9, c. 7]. 

У дослідженні О. Мельник пропонується організовувати роботу з 

підвищення адаптації дорослих осіб до умов життя за допомогою наступних 

напрямів: 

- формування позитивного погляду на світ, що допомагає долати 

складні ситуації (для підвищення відчуття психологічного благополуччя); 

- формування продуктивної адаптації особистості у нестандартних 

ситуаціях через зниження емоційного напруження, за допомогою навчання 

продуктивним копінг-стратегіям поведінки у стресових ситуаціях; 

- розвиток життєстійкості – вміння людини ефективно діяти, попри 

стресовість життєвих ситуацій, що досягається у процесі розгляду та 
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інтерпретації стресових подій як корисних, таких, що відкривають нові 

можливості та шляхи самовдосконалення; 

- стимулювання клієнтів до посттравматичного зростання, 

усвідомлення цінності життя, позитивних змін, що відбуваються з людиною 

у результаті зіткнення із кризовими життєвими ситуаціями, розкриття нових 

перспектив і можливостей, зміна життєвих пріоритетів; 

- формування резистентності – здатності справлятися із негативними 

емоціями, зумовленими стресовою, травматичною подією з метою 

запобігання дезадаптації. У результаті у дорослих розвиваються вміння 

використовувати результати посттравматичного зростання у стресових 

ситуаціях мирного життя [69, c. 28]. 

Дослідниця О. Резнікова звертає увагу на об’єктивні та суб’єктивні 

критерії, за якими особа могла б визначити успішність адаптації (проведеної 

психологічної роботи з підвищення адаптації, зокрема). До суб’єктивних 

критеріїв вона зараховує міру усвідомленої або неусвідомленої задоволеності 

різними аспектами свого життя і собою, відчуття емоційно-соматичного, 

фізичного комфорту. Об’єктивні критерії мають достатньо широкий діапазон 

варіацій, до яких належать фізіологічні й біохімічні прояви, 

психофізіологічні показники. Ці критерії характеризують пластичність 

систем регулювання процесу життєдіяльності й поведінки [91, c. 225]. 

Найчастіше як об’єктивні критерії використовується ефективність 

соціально важливої діяльності, оцінюється результативність діяльності. 

однак, як відзначає О. Резнікова [91], використовувати такий критерій, як 

успішність діяльності в конкретних життєвих умовах, досить складно через 

високу узагальненість і залежність від великої кількості умов та зовнішніх 

чинників, зокрема соціальних. 

Розв’язуючи питання, чи є успіх ознакою адаптації, вчений 

А. Налчаджян [72] пропонує у кожному конкретному випадку визначати 
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саму ситуацію активності, характер адаптивних стратегій, особливості вимог 

до особистості з боку соціальної ситуації та референтних груп. 

У груповій роботі психолога з підвищення соціально-психологічної 

адаптації дорослих особливе місце належить методу соціально-

психологічного тренінгу, який є важливою складовою надання психологічної 

допомоги клієнтам. 

Визначаючи тренінг як психологічний вплив, Л. Петровська зазначає: 

«Весь курс тренінгу і кожне окреме його заняття можна розглядати як 

ситуацію впливу... Методи впливу прямо орієнтовані на втручання в 

розвиток групи чи особистості з метою викликати певні зміни» [85, c. 42]. 

На думку В. Федорчук і В. Кутішенко тренінгові технології: 

 створюють атмосферу невимушеного обговорення особистісних 

проблем; 

 знімають з людини маску і ряд бар’єрів – страх помилитися, 

виглядати смішним, некомпетентним, закомплексованим тощо; 

 сприяють набуттю знань у галузі психології особистості; 

 дають змогу ознайомитися із загальними методичними прийомами 

групової роботи; 

 розвивають компетентність у спілкуванні: наприклад, уміння 

встановити контакт зі співрозмовником, сприймання та розуміння 

емоційного стану, вміння приймати й передавати інформацію, бути 

учасником або керівником дискусії, уміння правильно побудувати бесіду, 

вислухати і зрозуміти співрозмовника, змінювати стосунки під час бесіди; 

 сприяють корекції, формуванню та розвитку установок, необхідних 

для успішного спілкування, розв’язання конфліктних ситуацій, розвитку 

емоційної стійкості до складних життєвих ситуацій; 

 розвивають уміння і потреби в пізнанні інших людей, гуманістичне 

ставлення до них [103, c. 78-79]. 
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Пропонована А. Галяном програма тренінгу, метою якого є підвищення 

особистісних ресурсів адаптації особистості до професійного середовища, 

базується на науково-методологічних принципах гуманістичної психології: 

цілісності (інтегральної єдності усіх компонентів особистості) і 

безперервності існування особистості, яка розвивається і яка наділена 

власними іманентними механізмами активності і саморегуляції. А основні 

положення – відображають орієнтацію на гуманістичні цінності і норми 

поведінки, як-от: людина відповідальна за свої думки і почуття; людина 

прагне до реалізації закладених у ній можливостей і здібностей; людина 

прагне до здатності розвивати близькі особисті стосунки тощо [21, c. 10].  

Тренінг складається з базових програм і спрямований на розвиток 

мотиваційно-ціннісного ресурсу адаптації; розвиток регуляторного ресурсу 

адаптації; розвиток емотивного ресурсу адаптації. Дослідник А. Галян 

пояснює, що саме під час роботи з мотивами та цінностями працівники 

починають глибше розуміти, що саме є мотивувальною умовою їхньої 

активності та які цінності визначають зміст їх професійної діяльності. 

Розвиток мотиваційно-ціннісного ресурсу адаптації допомагає особистості 

набути впевненості, визначити ті спонукання, які приводять до досягнення 

успіху. Надалі важливого значення у ході психологічної тренінгової 

програми А. Галян надає розвитку регуляторного ресурсу адаптації, що 

відбувається через засвоєння способів саморегуляції, використання 

адаптивних копінг-стратегій у поведінці, формування довільного контролю 

та самоконтролю. Він уточнює, що розвиток регуляторного ресурсу впливає 

на уміння поводитися адекватно в ситуації невизначеності, бути впевненим, 

виявляти відповідальність, долати труднощі під час адаптації до професійної 

діяльності. Розвиваючи емотивний ресурс адаптації, психолог у ході 

тренінгової роботи за програмою А. Галяна приділяє увагу ключовим 

завданням: збереженню і зміцненню психічного здоров’я учасників, 

профілактиці стресових ситуацій, емоційного вигорання, формуванню 
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емоційної стійкості і мотивації до особистісно-професійного розвитку. Дана 

робота спрямована на розвиток емоційного інтелекту учасників, тобто 

озброєння їх знаннями про вплив емоцій на психічну активність людини, 

розвиток уміння розпізнавати емоції свої та довкілля, формування навичок 

поведінки в емоційно напружених ситуаціях [21, c. 12]. 

Запропонований А. Галяном тренінг є розвивальним, адже 

орієнтований на актуалізацію особистісних ресурсів, важливих у контексті 

адаптації працівників до професійної діяльності (близький за технологією до 

тренінгів особистісного зростання). Його основна спрямованість – набуття 

особистістю нового знання про себе, інших, розширення простору 

усвідомлення реальності. Йдеться про взаємодію інтра- та інтерпсихічних 

рівнів організації людини, що достатньо інформативно розкриває зв’язок 

внутрішньо зумовлених процесів та ефективності діяльності. Серед форм 

роботи – міні-лекції; експрес-діагностика; дискусії; кейс-методи; групові та 

індивідуальні техніки; ділові ігри; психогімнастика [22, c. 38]. 

Психологом В. Доценко [25] розроблена навчально-тренінгова 

програма «Життєконструювання особистості в кризові періоди життя» для 

осіб 34-45 років, які знаходяться у передкризовому стані або переживають 

кризу середини життя і потребують професійної допомоги психолога. Робота 

в даному тренінгу є одним із ефективних способів активізації у дорослої 

людини процесу самопізнання і вироблення вмінь та навичок 

конструктивного вирішення життєвих криз, а також підвищення її адаптації. 

Послідовне впровадження занять програми передбачає роботу психолога із 

дорослими клієнтами впродовж 3 днів, де перший день присвячений тематиці 

«Знайомства із своїм життям», на другий день учасники працюють над 

темою «Життєві цінності в чотирьох сферах життя: професійній, сімейній, 

захоплень, самоосвіти». На третій день тренінгова робота організовується 

навколо теми «Криза – це шанс почати нове життя». Передбачається 

інтенсивна робота групи впродовж 6 годин щодня, із перервами на каву. За 
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час проведення даного тренінгу реалізуються завдання ознайомлення 

учасників із психологічними особливостями переживання життєвих і 

особистісних криз у дорослому віці; розвиток вміння учасників 

застосовувати психотехнічні прийоми конструктивного опанування кризою 

та стресовими ситуаціями; сприяння формуванню потреби у саморозвитку і 

самовдосконаленні особистості та адаптивної життєвої позиції [25, c. 22].  

Програма тренінгового супроводу особистісного і професійного 

становлення фахівця, пропонована О. Купрєєвою, базується на 

концептуальних засадах гуманістично-орієнтованого підходу і полягає у 

підтриманні психологічної безпеки процесу входження особистості в нові 

соціальні ролі, розвитку особистісних і професійних компетенцій, 

актуалізації позиції особистості як активного і свідомого суб’єкта 

професійної діяльності та життєдіяльності в цілому [55, c. 147]. 

Програма, пропонована О. Купрєєвою, включає такі змістовні блоки: 

1. Ціннісно-смисловий: усвідомлення життєвого покликання, власних 

потенційних можливостей, життєвої мети (значення постановки мети, 

знаходження мети, формулювання цілей, усвідомлення проміжних і кінцевих 

цілей, перешкод у досягненні цілей); розгляд власних цілей і суб'єктивної 

якості життя у контексті професійного становлення; планування досягнення 

цілей, підключення ресурсу, необхідного для самореалізації, допомога в 

знаходженні власних цілей і перспектив в освітньому та соціокультурному 

середовищі. 

2. Актуалізація і розвиток особистісних психологічних ресурсів 

втілення ціннісно-смислової спрямованості: в основі формування – 

усвідомлена цінність і навички відповідальності, гнучкості, креативності, 

позитивного психологічного настрою (ставлення до себе, до інших); 

усвідомлення необхідності саморозвитку та особистісних змін, як умови 

суб’єктивного психологічного благополуччя та самореалізації; сприяння в 
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знаходженні балансу особистісних характеристик для самореалізації; 

ставлення до здоров'я як особистісного ресурсу. 

3. Проектування професійних успіхів: розвиток особистісних та 

професійно важливих якостей, оптимальних життєвих стратегій, що 

забезпечують гарантоване просування до успіху через освоєння технологій 

саморозуміння, самоприйняття, самопрезентації [55, c. 147-148]. 

О. Купрєєва [55] пропонує використовувати наступні види тренінгів у 

формуванні адаптивності фахівців: тренінг ефективної адаптації; тренінг 

цілепокладання та досягнення цілей; тренінг асертивної поведінки. Змістовні 

блоки тренінгів описано у табл. 3.1.  

Таблиця 3.1. 

Зміст блоків тренінгів, що сприяють формуванню адаптивності фахівців (за 

О. Купрєєвою [55]) 

№  Вид тренінгу, його мета, завдання, змістовні блоки 

1.  Тренінг ефективної адаптації спрямований на формування та посилення адаптаційного 

потенціалу особистості. 
Основна мета тренінгу ефективної адаптації – розвиток навичок ефективної адаптації: 

міжособистісного спілкування та взаємодії в новому колективі, навичок самопізнання, 

рефлексії, самопрезентації та уміння взаємодіяти в спільній діяльності. Мета соціально-
психологічного тренінгу ефективної адаптації конкретизується в наступних задачах: 

оволодіння необхідними соціально-психологічними знаннями; розвиток здібностей 

адекватного та більш повного пізнання власного "Я" та інших людей; розвиток адекватної 

самооцінки та самоставлення; діагностика та корекція особистісних якостей, умінь та 
навичок, необхідних для успішної взаємодії у групі; дослідження індивідуальних стилів 

міжособистісної взаємодії та трансформація їх з метою ефективної адаптації [55, c. 149]. 

Змістовні блоки тренінгу: 
- Блок «Я і Я»: розвиток навичок самопізнання, рефлексії, саморозкриття; аналіз власних 

якостей, потенційних можливостей, поведінки, самоставлення. Обговорення ступеню 

прийняття самого себе (своєї індивідуальності, неповторності, позитивних та негативних рис). 
Усвідомлення необхідності власної активності, саморозвитку, особистісної позиції, 

формування активного ставлення до життя. 

- Блок «Я та Інший»: формування навичок міжособистісної перцепції та взаємодії. 

Усвідомлення особистісних якостей та формування вмінь, необхідних для ефективного 
міжособистісного спілкування (вміння виявляти підтримку, розуміння, дружелюбність, 

позитивне ставлення до себе та Інших, регулювання власних почуттів та поведінки в 

міжособистісний взаємодії). Розвиток комунікативних вмінь та навичок (активного слухання, 
емпатійиих здібностей, спостережливості, точної передачі інформації). Отримання нового 

досвіду у спілкування, вдосконалення рівня довіри до оточуючих. 

- Блок «Я, Світ, Майбутнє»: усвідомлення себе, власних потенційних можливостей, життєвих 

цілей необхідних для саморозвитку, самореалізації та відчуття психологічного благополуччя. 
Завдання цього блоку сформувати уявлення, навички та уміння взаємодіяти зі Світом, Іншими 

та собою. Використовуються вправи на візуалізацію, моделювання, розвиток рефлексії, 

творчості. Групове обговорення після виконання вправ, дає можливість отримати зворотній 
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зв'язок від кожного учасника, щодо емоцій, переживань, думок та поведінки [55, c. 150-151]. 

2.  Тренінг цілепокладання та досягнення цілей. Мета тренінгу – отримання знань, розвиток 

навичок та умінь роботи з цілями (формування, усвідомлення та шляхи ефективного 
досягнення цілей).  

Змістовні блоки тренінгу: 

- Блок 1. «Я та мої цілі» - робота з ціннісно-смисловою сферою особистості. Основні завдання 
блоку: формування поняття «ціль», життєві цілі, професійні цілі, реальні цілі, псевдоцілі, 

ідеальні цілі, ближні та дальні цілі; діагностика власних цілей за критеріями СМАРТ (ресурс, 

обмеження в досягненні цілей, визначеність в часі, реалістичність цілей, специфічність цілей); 

виділення та аналіз ближніх та дальних цілей. 
- Блок 2. «Ресурси досягнення цілей» - дослідження власних переконань та перешкод які 

заважають досягненню цілей; робота з особистісними ресурсами для досягнення цілей. 

Основні завдання блоку: знаходження шляхів для досягнення власних цілей, усвідомлення 
відповідальності за досягнення/недосягнення власних цілей; розширення діапазону власних 

можливостей для досягнення цілей; формування навичок та умінь роботи з цілями (технологія 

«Управління по цілях»). 

3.  Тренінг асертивної поведінки. Мета тренінгу – формування навичок впевненої поведінки, 
саморозуміння, розуміння інших та конструктивної поведінки у взаємодії з оточуючими.  

Змістовні блоки тренінгу: 

Блок 1. «Королівство власного Я». Основні завдання блоку: розуміння кордонів власного «Я», 
своєї «психологічної території», своїх прав, внутрішньої свободи, несвободи та можливостей; 

дослідження установок невпевненої поведінки. Формування поняття «асертивність» та 

впевнена поведінка. Розвиток здібностей до ідентифікації з іншою людиною, вміння 
передбачати її дії. Розвиток рівня довіри собі, довіри до оточуючих, позитивного 

самоставлення. 

Блок 2. «Асертивна поведінка». Завдання даного блоку: діагностика та аналіз власних 

патернів поведінки; диференціація агресивної та впевненої поведінки, їх індикатори. 
Відпрацювання навичок розрізняти ці види поведінки та розуміння витоків невпевненої та 

агресивної поведінки. Розвиток навичок впевненої поведінки: саморозкриття почуттів, 

емоцій; вербалізація власних почуттів. переживань; знаходження конструктивного 
компромісу; наполегливість, аргументація. Опанування техніками аргументації асертивної 

поведінки: «техніка Я-висловлювань», «техніка позитивних відповідей Сократа», техніка 

«розділення аргументацій».  

Основні методи тренінгу "Асертивної поведінки" є: моделюючі ситуації, вправи-
саморозкриття, вправи-самопрезентації, проективний малюнок, вправи на візуалізацію, 

вправи на групове обговорення, вправи на групову взаємодію [55, c. 151]. 
 

У праці Н. Єзерської наведено умови, що забезпечують ефективність 

психологічних групових занять з супроводу адаптації осіб: наявність 

ізольованого приміщення для роботи тренера з учасниками; забезпечення 

учасників тренінгу необхідним робочим матеріалом (дошка, олівці, ручки, 

папір А4, стільці тощо); створення в групі здорового психологічного клімату, 

атмосфери довіри та відвертості; використання довірливого стилю 

спілкування в процесі роботи. Головними принципами роботи групи на 

тренінгах розвитку адаптації є: принцип «тут і зараз»; конфіденційності; 

відвертості; активної участі; власної відповідальності [29, c. 71]. 
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Успішність психологічної програми можна оцінювати як статистично, 

так і за допомогою традиційних психотерапевтичних критеріїв, а саме: 

безпосереднього спостереження та оцінювання учасників з боку ведучого, 

який оцінює психологічний настрій учасників, ступінь оволодіння новими 

навичками. Ще одним показником може бути ступінь відповідності очікувань 

учасників від програми з отриманим досвідом [29, c. 71]. 

За Н. Єзерською, загальна схема проведення психологічних 

тренінгових занять для формування адаптації учасників може включати 

наступні послідовні етапи:  

1. Привітання. Перше коло (самопочуття, настрій, готовність до 

діяльності). 

2. Ознайомлення учасників із темою, метою та змістом заняття. 

Пояснення теоретичних понять, з якими буде здійснюватися робота. 

3. Основна практична частина заняття: 

- Психологічні вправи та спеціальні ігри для розігрівання, 

налагодження контакту з тілом, голосом, рефлексії, встановлення взаємодії 

між учасниками. 

- Розвиток певних адаптивних здібностей, навичок саморегуляції, 

емоційної стійкості, здатності долати напруження в тілі, відносинах, в житті. 

4. Підведення підсумків заняття, зворотний зв’язок. Останнє коло [29, 

c. 72]. 

Під час послідовного соціально-психологічного супроводу адаптації 

учасників Н. Єзерська [29] пропонує впроваджувати програму із шести 

блоків (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2. 

Блоки програми соціально-психологічного супроводу адаптації особистості 

(за Н. Єзерською [29]) 

№ Назва блоку занять і мета 

Блок 1.  «Вступна частина», що має на меті: знайомство учасників, пояснення суті 

програми, уточнення значущості основних понять, ознайомлення з очікуваннями 
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учасників програми розвитку. Встановлення атмосфери довіри, прийняття, що 

сприяє саморозкриттю учасників. 

Блок 2.  «Підвищення рівня особистісної адаптації» має на меті: вивільнення творчого 

потенціалу та енергії, ознайомлення з методами активізації творчого 

самовираження та креативності, усвідомлення та подолання бар’єрів прояву 

креативності, підвищення самооцінювання, самопізнання через інших. 

Блок 3.  «Розвиток самоактуалізації через особистісні можливості» спрямований на 

реалізацію мети: оволодіння вмінням бути готовим до нового досвіду і змін, 

звільнення від внутрішніх блоків, щоб мати змогу бачити нові варіанти і 

можливості. 

Блок 4.  «Розвиток емоційної спрямованості через автономність». Мета цього блоку – 

навчання бути незалежними у власних виборах і рішеннях, розвиток відчуття 

цілісності в особистості. 

Блок 5.  «Узагальнення та поєднання», метою якого є: свідоме об’єднання попередніх 

етапів, закріплення та відпрацювання отриманих знань та навичок. 

Блок 6.  «Підведення підсумків», що має на меті: усвідомлення досвіду, який було 

отримано на заняттях, рефлексія з теми, як це можна використовувати в 

повсякденному житті, отримання зворотного зв’язку та підведення підсумків. 

 

Дослідницею В. Осипенко пропонується комплекс заходів професійної 

соціально-психологічної допомоги, основним з елементів якої є допомога 

працівникам у формуванні адаптивної поведінки. При цьому вона надає 

великого значення корекційній складовій програми заходів, вважаючи, що 

робота психолога має бути спрямована також і на забезпечення корекції 

внутрішньоособистісних проблем учасників. Однією з важливих умов 

забезпечення ефективності даної роботи В. Осипенко називає комплексність і 

багаторівневість психотехнологій, що надають можливість працювати на 

психофізіологічному; психологічному (розв’язання внутрішньоособистісних 

проблем); соціально-психологічному рівнях (розв’язання проблем 

комунікації і соціальної інтеграції, активність в суспільних зв’язках й 

відносинах) [79, c. 12]. 

В ході психокорекційної роботи В. Осипенко великого значення надає 

комплексному психологічному впливу на ціннісні орієнтації, мотиви та 

структуру поведінки учасників, а саме корекції підлягають такі особистісні 

якості, як комунікативні здібності, емоційна лабільність, ригідність, 

песимізм, тривожність, сприйняття інших, самосприйняття, дезадаптація та 

емоційний дискомфорт. В. Осипенко пропонує впроваджувати комплексну 
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соціально-психологічну програму оптимізації адаптивної поведінки у 

чотирьох напрямках:  

1) діагностичному, що передбачає вивчення особистісних рис 

учасників та ціннісних настанов; складання їх мотиваційного та емоційного 

профілей; визначення особливостей особистісного адаптивного потенціалу, а 

також соціометричного статусу учасника та основних стратегій поведінки в 

реальній групі;  

2) мотиваційно-діяльнісному, спрямованому на подолання стереотипів, 

бар’єрів комунікації, розвиток емоційної чутливості; закріплення мотивації 

вибору професії, адаптації до спеціалізації, формування професійної 

придатності; самостійності, відповідальності за результати власної 

діяльності; сприяння зростанню групової згуртованості;  

3) освітньо-виховному – активізації творчого мислення під час занять; 

розвиток інтелектуальної активності (навчальної, наукової); залучення до 

різних форм та напрямків організації професійної діяльності (професійних 

конкурсів, фестивалів, наукових конференцій); формування потреби 

відслідковувати діяльність провідних фахівців галузі; спрямування 

самовиховання на професійну діяльність, поповнення знань; пропагування 

позитивного соціального досвіду;  

4) моніторинговому – оцінка ефективності психологічного впливу, 

фіксація змін у рівні вираженості особистісних та групових характеристик, 

визнаних значущими в адаптації учасників [79, c. 13].  

Пропонована В. Осипенко програма психокорекційного впливу на 

розвиток адаптивної поведінки учасників складається з трьох основних 

блоків: тренінги на покращення комунікативних здібностей; тренінги 

регулювання психоемоційного стану; тренінги особистісної та соціальної 

самореалізації. Під час її впровадження використовуються основні техніки: 

техніки, спрямовані на вивчення точки зору іншої людини, погляд на себе і 

на ситуацію зі сторони, рефлексію («обмін ролями», «дзеркало»);техніки, 
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спрямовані на усвідомлення прихованого досвіду («дублювання»);елементи 

аксіодрами (робота з цінностями);репетиція прийняття складних рішень 

(техніка «крок в майбутнє») та багато інших методик психодрами, 

соціодрами, рольової гри, транзактного аналізу. Наприклад, у ході 5 занять, 

спрямованих на покращення комунікативних здібностей (і підвищення 

соціально-психологічної адаптації) учасників використовуються техніки 

Рефлексивне слухання, техніка «Дзеркало», рольова гра «Самопрезентація», 

техніка пустого стільця «Рефлексивне слухання», техніка «Дзеркало», 

рольова гра «Самопрезентація», техніка пустого стільця. Під час 8 тренінгів, 

що призначені для навчання учасників навичкам регулювання 

психоемоційного стану, використовуються техніки рольового моделювання 

дійсності на основі аналізу практичних ситуацій (case study); вправи на 

диференціацію емоцій та почуттів; ведення щоденника самоспостереження. 

Впродовж проведення 10 тренінгів, об’єднаних напрямком оптимізації 

особистісної та соціальної самореалізації, застосовуються рольові ігри та 

техніки психодрами і соціодрами, зокрема: техніки, спрямовані на вивчення 

точки зору іншої людини, погляд на себе і на ситуацію зі сторони, рефлексію 

(«Обмін ролями», «Дзеркало») техніки, спрямовані на усвідомлення 

прихованого досвіду («Дублювання»), елементи аксіодрами (робота з 

цінностями), репетиція прийняття складних рішень (техніка «Крок в 

майбутнє») [80, c. 77]. 

Отже, ефективними стратегіями психологічної роботи з підвищення 

соціально-психологічної адаптації дорослих осіб є психолого-педагогічна 

підтримка і супровід. Напрямами роботи з клієнтами в індивідуальній та 

груповій роботі з підвищення адаптації особистості є: зменшення сили 

впливу чи повне усунення виявлених дезадаптаційних факторів; підвищення 

стійкості людини різними засобами до впливу дезадаптаційних факторів; 

підсилення адаптаційно сприятливих факторів з метою компенсації 

дезадаптаційних. 
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Вказано техніки, доцільні до використання в індивідуальній роботі 

психолога з дорослими клієнтами для підвищення їх адаптації та розвитку 

адаптивних здібностей: 1) біхевіористичні техніки, наприклад, техніка 

емоційного тренінгу поведінки; 2) психотехніки раціонально-емотивної 

терапії А. Елліса, когнітивно-біхевіористичні технології, наприклад, метод 

«когнітивного реструктурування», «метод навчання самоаргументації 

Мейхенбаума». 

Відзначено, що у груповій роботі психолога з підвищення соціально-

психологічної адаптації дорослих особливе місце належить методу 

соціально-психологічного тренінгу. Проаналізовано розробки тренінгових 

групових програм від сучасних науковців, які спрямовані на підвищення 

адаптації учасників: програма тренінгу для підвищення особистісних 

ресурсів адаптації особистості до професійного середовища (А. Галян); 

навчально-тренінгова програма «Життєконструювання особистості в кризові 

періоди життя» (В. Доценко); програма тренінгового супроводу 

особистісного і професійного становлення фахівця (О. Купрєєва); програма 

соціально-психологічного супроводу адаптації особистості (Н. Єзерська); 

програма психокорекційного впливу на розвиток адаптивної поведінки 

учасників (В. Осипенко). На основі опрацювання підходів до підвищення 

соціально-психологічної адаптації виділено гуманістичні принципи побудови 

роботи із дорослими учасниками під час тренінгових занять: визнання 

цілісності та унікальності кожної особистості; її відповідальності за свої 

думки і почуття; прагнення до реалізації закладених у ній можливостей і 

здібностей; наявних ресурсів для адаптації в суспільному середовищі та світі.  

 

3.2. Пропозиція психологічної програми для підвищення соціально-

психологічної адаптації дорослих осіб 
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Відповідно до встановленої потреби проведення психокорекційної та 

розвивальної роботи із респондентами дослідження та відповідно до 

поставлених завдань дослідження розроблено психологічну програму для 

підвищення соціально-психологічної адаптації дорослих осіб. 

Під час розробки психологічної програми для підвищення соціально-

психологічної адаптації дорослих осіб використано напрацювання 

Н. Завацької [31], О. Мельник [68], В. Федорчук [102] та ін.  

Психологічна програма для підвищення соціально-психологічної 

адаптації дорослих осіб 

Мета: підвищити соціально-психологічну адаптацію дорослих; 

створити умови для саморозвитку, вдосконалення особистісних рис та 

властивостей для адаптивної поведінки, успішного подолання різних 

життєвих ситуацій і стресів.  

Завдання: 

- формувати позитивне самоставлення, самоповагу, підвищувати 

впевненість в собі, самооцінку та стимулювати до успіху; 

- розвивати навички соціально-комунікативної взаємодії з іншими 

людьми, формувати вміння емоційного розуміння та прийняття інших людей, 

навчання прийомам встановлення контактів з оточуючими; 

- розвивати вміння самоконтролю поведінки та саморегуляції емоцій, 

підвищення емоційної стійкості особистості;  

- розвивати навички безконфліктного і не агресивного вирішення 

проблемних ситуацій, формування конструктивних способів подолання 

стресів; 

- навчання раціонального аналізу проблем і стресових ситуацій, 

логічного вибору продуктивних копінг-стратегій, планомірного вирішення 

проблем; 
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- створення сприятливої атмосфери довірливого спілкування дорослих 

учасників, надання можливості для висловлення своїх думок та обміну 

досвідом з вирішення типових проблемних ситуацій та стресів.  

Структура занять: програма містить 5 занять, кожне з яких 

починається із привітання, налаштування на групову роботу (вступна 

частина), далі у ході заняття учасники виконують різні завдання вправ і 

психотехнік (основна частина), і наприкінці у ході групового обговорення 

здійснюється рефлексія відчуттів учасників, аналіз отриманого досвіду, 

підводяться підсумки заняття (завершальна частина).  

Методи роботи: вправи-розминки, релаксаційні вправи, робота в парах 

і в групах, психологічні рольові ігри, психотехніки, психоедукаційні 

хвилинки (міні-лекції), дискусії, арт-терапевтичні завдання тощо.  

Основний зміст занять програми для підвищення соціально-

психологічної адаптації дорослих осіб наведено у додатку К. Тут 

представлено схематичну структуру занять.  

Заняття 1. Формування емоційної стійкості і позитивного 

самоприйняття  

Мета: формувати позитивну Я-концепцію, підвищувати впевненість 

учасників у собі; розвинути почуття власної значущості; розвинути 

рефлексію. Розвивати емоційну стійкість; розвивати навички самоаналізу та 

конструктивного ставлення до проблемних ситуацій, ознайомити з 

прийомами трансформації агресії; знижувати тривожність; оптимізувати 

психоемоційний стан.  

Вступ, привітання, налаштування на групову роботу.  

Знайомство (за Н. Завацькою [31]) 

Мета: познайомитися із учасниками групи, встановити контакт із 

тренером та іншими учасниками, проговорити мотивацію участі в роботі 

групи. 

Прийняття правил роботи тренінгової групи (за О. Мельник [68]) 
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Мета: сприяти згуртуванню групи, встановити контакт із тренером та 

іншими учасниками, прийняти правила групової роботи.  

Основна частина, виконання психологічних вправ і завдань. 

Вправа «Чарівні дзеркала» (за В. Федорчук [102]) 

Мета: формування позитивної Я-концепції, підвищення впевненості в 

собі, зниження тривожності. 

Гра «Я не в дусі» (за Н. Завацькою [31]) 

Мета: оволодіти способами подолання негативного настрою, 

навичками контролю психологічного стану. 

Вправа «Жартівливість» (за Н. Завацькою [31]) 

Мета: оволодіти навичками самоаналізу та конструктивного ставлення 

до проблемних ситуацій, ознайомлюватися з іншими прийомами 

трансформації агресії. 

Вправа Аутогенне тренування (за О. Мельник [68]) 

Мета: релаксація завдяки концентрації.  

Вправа «Я пишаюся...» (за В. Федорчук [102]) 

Мета: розвинути почуття власної значущості; розвинути рефлексію. 

Завершальна частина. Рефлексія тренінгового заняття. Підведення 

підсумків. Вправа «До побачення».  

Заняття 2. Самоаналіз своїх емоцій та поведінки  

Мета: розвивати здатність до рефлексії, самоаналізу, підвищити 

навички самоконтролю емоцій та поведінки, навичкам м’язової 

саморегуляції; відпрацювати навички рефлексії агресивних мотивів та 

самодіагностики власного психологічного стану; надати можливість 

ґрунтовно проаналізувати проблеми та намітити шляхи їх подолання; 

створити умови для довірливого спілкування в групі; знизити емоційне 

напруження.  

Вступ, привітання, налаштування на групову роботу.  

Аудіорелаксація (за О. Мельник [68]) 
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Мета: надати учасникам можливість розслабитися, знизити емоційне 

напруження. 

Основна частина, виконання психологічних вправ і завдань. 

Вправа «Люблю та ненавиджу» (за Н. Завацькою [31]) 

Мета: дати змогу відчути прояви позитивних і негативних емоцій на 

рівні тілесних відчуттів, розвивати здатність до рефлексії, самоаналізу, 

підвищити сензитивну чутливість, навички самоконтролю. 

Вправа «Перекат напруги» (за О. Мельник [68]) 

Мета: навчання навичкам м’язової саморегуляції, емоційного 

самоконтролю. 

Психогімнастична вправа «Задоволений – не задоволений» (за 

Н. Завацькою [31]) 

Мета: відпрацювати навички рефлексії агресивних мотивів та 

самодіагностики власного психологічного стану. 

Вправа «Мої проблеми» (за В. Федорчук [102])  

Мета: скласти перелік своїх проблем, визначити причини, які їх 

породжують; проаналізувати проблеми та намітити шляхи їх подолання.  

Вправа-релаксація «Ромашкове поле» (за В. Федочук [102]) 

Мета: зняти втому, відновити сили. 

Завершальна частина. Рефлексія тренінгового заняття. Підведення 

підсумків. Вправа «До побачення».  

Заняття 3. Конфлікт, агресія як прояви дезадаптації 

Мета: сформувати навички самоаналізу, ознайомити зі способами 

попередження агресивних проявів у поведінці; вчити навичкам 

безконфліктної і не агресивної поведінки; структурувати уявлення учасників 

про агресивні прояви та якості особистості агресивної людини; зняти 

психічне напруження; мотивувати до конструктивних способів вирішення 

конфліктів і стресових ситуацій. 

Вступ, привітання, налаштування на групову роботу.  
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Вправа-психогімнастика (за О. Мельник [68]) 

Мета: познайомитися із учасниками групи, встановити контакт із 

тренером та іншими учасниками. 

Основна частина, виконання психологічних вправ і завдань. 

Вправа «Кліматичні умови» (за Н. Завацькою [31]) 

Мета: рефлексія та самоаналіз агресивних проявів у поведінці, їх 

спонукальних чинників. 

Вправа «Невдоволення» (за Н. Завацькою [31]) 

Мета: сформувати навички самоаналізу, ознайомитися зі способами 

попередження агресивних проявів у власній поведінці в процесі професійної 

чи сімейної діяльності. 

Груповий аналіз агресивної ситуації (за Н. Завацькою [31]) 

Мета: усвідомити можливі впливи агресивних дій у власній поведінці 

на процес розвитку своєї особистості та іншу людину, отримати навички 

осмислення відмінностей між баченням учасником себе самого та баченням 

його іншими.  

Вправа «Погоджусь – не погоджуюсь» (за Н. Завацькою [31]) 

Мета: оволодіти навичками безконфліктної поведінки, зняти психічне 

напруження. 

Вправа «Агресія у поведінці» (за Н. Завацькою [31]) 

Мета: здійснити рефлексивний аналіз агресивних проявів у своїй 

поведінці, структурувати уявлення про агресивні прояви та якості 

особистості агресивної людини. 

Дискусія «Чи можна запобігти агресії в нашому житті?» (за 

Н. Завацькою [31]) 

Мета: обговорення особливостей прояву агресії в міжособистісній 

взаємодії, способів її запобігання та подолання.  

Завершальна частина. Рефлексія тренінгового заняття. Підведення 

підсумків. Вправа «До побачення».  
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Заняття 4. Ресурси адаптації. Сила в собі 

Мета: ознайомити учасників із поняттями копінг-стратегій; розвивати 

навички використання адаптивних копінг-стратегій; формувати навички 

самоконтролю поведінки та саморегуляції емоцій; навчати м’язовій 

саморегуляції; мотивувати до самозміни та самовдосконалення, покрашення 

життя.  

Вступ, привітання, налаштування на групову роботу.  

Психогімнастика (за О. Мельник [68]) 

Мета: налаштуватися на групову роботу, створити умови для 

зосередженості учасників у ситуації «тут і тепер». 

Основна частина, виконання психологічних вправ і завдань. 

Вправа «Події в моєму житті» (за В. Федорчук [102]) 

Мета: визначити найбільш приємні / неприємні події в житті учасників 

тренінгу; встановити, як ці події вплинули на учасників тренінгу; як вони 

подолали ці проблеми. 
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«Психоедукаційна хвилинка» (власна розробка) 

Мета: ознайомити учасників із поняттями копінг-стратегій, їх 

різновидів, понять стресу та адекватної поведінки у вирішенні стресових 

ситуацій.  

Вправа «Мої ресурси» (за О. Мельник [68])  

Мета: надання можливості для самоаналізу продуктивних копінг-

стратегій в минулому та ресурсах, які допомагають подолати наслідки 

стресу.  

Вправа «Мої добрі справи» (за В. Федорчук [102]) 

Мета: акцентувати увагу учасників тренінгу на тому, що життя людини 

складається з елементарних добрих справ; формувати установку на добрі 

справи;  розвивати уважність, чуйність, добре ставлення до оточуючих. 

Вправа «Гра з піском» (за О. Мельник [68]) 

Мета: навчання навичкам м’язової саморегуляції, емоційного 

самоконтролю. 

Психологічне завдання «21 день для того, щоб змінити своє життя» (за 

В. Федорчук [102]) 

Мета: навчитись не говорити про негативне, а помічати позитивне в 

собі, в оточуючих людях і у світі; здійснювати самоконтроль над собою, 

своїми думками і тим, що говоримо; перевірити силу позитивного мислення; 

жити без скарг. 

Завершальна частина. Рефлексія тренінгового заняття. Підведення 

підсумків. Вправа «До побачення».  

Заняття 5. Пошук ресурсів адаптивності  

Мета: спрямувати учасників до розуміння зв’язку між позитивним 

мисленням і самопочуттям; навчити навичкам трансформування думок, 

стимулювати до позитивного мислення; допомогти усвідомити свою 

відповідальність за своє життя і події в ньому; стимулювати до особистісного 

зростання, підвищення адаптивності до суспільного середовища і світу.  
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Вступ, привітання, налаштування на групову роботу.  

Вправа «Я - подарунок для людства» (за В. Федорчук [102]) 

Мета: виявити унікальність кожного учасника групи; розвинути 

позитивне самоставлення; формування емпатійного прийняття інших.  

Основна частина, виконання психологічних вправ і завдань. 

Вправа «Контраргументи» (за В. Федорчук [102]) 

Мета: виявити внутрішні протиріччя; змінити сприйняття своїх 

недоліків; визначити напрями особистісного зростання. 

Дискусія «Визначення негативних думок, які впливають на 

самопочуття» (авторська розробка) 

Мета: спрямувати учасників до розуміння зв’язку між позитивним 

мисленням і самопочуттям, між негативними установками і поганим 

настроєм.  

Вправа «Трансформація думок» (за О. Мельник [68]) 

Мета: навчити учасників навичкам трансформування думок, 

стимулювати до позитивного мислення. 

Вправа «Беру відповідальність на себе» (за В. Федорчук [102]) 

Мета: допомогти учасникам усвідомити свою відповідальність за події, 

які відбуваються з кожним з них.  

Вправа «Особистий контракт-зобов'язання із собою» (за 

В. Федорчук [102]) 

Мета: сформулювати реальні зобов’язання, цілі й намітити подальші 

кроки особистісного зростання. 

Вправа «Я досягну…» (за О. Мельник [68]) 

Мета: релаксація завдяки концентрації, стимулювання учасників до 

мотивації успіху.  

Завершальна частина. Рефлексія тренінгового заняття. Підведення 

підсумків. Вправа «До побачення».  
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Рекомендуємо розроблену програму для підвищення соціально-

психологічної адаптації дорослих осіб до впровадження у практичну 

діяльність психолога із дорослими для вирішення проблем порушень 

адаптації, підвищення ресурсів адаптації, розвитку особистісних якостей і 

рис, необхідних для успішної професійної, сімейної, життєвої самореалізації 

дорослих осіб. Розроблену програму також можна реалізовувати в он-лайн 

форматі через вебінар-кімнати чи групову скайп-конференцію, частково 

трансформувавши завдання із роботи в парах на групові форми роботи 

учасників.  

Очікуваними результатами впровадження цієї програми для 

підвищення соціально-психологічної адаптації дорослих осіб є зростання 

показників адаптації: позитивного самоприйняття і прийняття інших, 

відчуття емоційного комфорту; розвитку відповідальності за себе, життя і 

події в ньому (суб’єктивного локусу контролю); активної позиції у вирішенні 

проблемних і стресових ситуацій, вибору найбільш адекватних стратегій 

поведінки у конфліктах; застосування продуктивних копінг-стратегій 

планомірного вирішення проблем тощо.  

 

Висновки до розділу ІІІ 

 

Розроблено психологічну програму для підвищення соціально-

психологічної адаптації дорослих осіб. Метою цієї програми є: підвищити 

соціально-психологічну адаптацію дорослих; створити умови для 

саморозвитку, вдосконалення особистісних рис та властивостей для 

адаптивної поведінки, успішного подолання різних життєвих ситуацій і 

стресів.  

Під час впровадження програми реалізуються наступні завдання: 

1) формувати позитивне самоставлення, самоповагу, підвищувати 

впевненість в собі, самооцінку та стимулювати до успіху; 2) розвивати 



121 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

навички соціально-комунікативної взаємодії з іншими людьми, формувати 

вміння емоційного розуміння та прийняття інших людей, навчання прийомам 

встановлення контактів з оточуючими; 3) розвивати вміння самоконтролю 

поведінки та саморегуляції емоцій, підвищення емоційної стійкості 

особистості; 4) розвивати навички безконфліктного і не агресивного 

вирішення проблемних ситуацій, формування конструктивних способів 

подолання стресів; 5) навчання раціонального аналізу проблем і стресових 

ситуацій, логічного вибору продуктивних копінг-стратегій, планомірного 

вирішення проблем; 6) створення сприятливої атмосфери довірливого 

спілкування дорослих учасників, надання можливості для висловлення своїх 

думок та обміну досвідом з вирішення типових проблемних ситуацій та 

стресів.  

Структурно програма містить 5 занять, у ході яких проводяться: 

вправи-розминки, релаксаційні вправи, робота в парах і в групах, 

психологічні рольові ігри, психотехніки, психоедукаційні хвилинки (міні-

лекції), дискусії, арт-терапевтичні завдання тощо. Тематика занять програми 

для підвищення соціально-психологічної адаптації дорослих осіб включає: 

«Формування емоційної стійкості і позитивного самоприйняття»; 

«Самоаналіз своїх емоцій та поведінки», «Конфлікт, агресія як прояви 

дезадаптації», «Ресурси адаптації. Сила в собі», «Заняття 5. Пошук ресурсів 

адаптивності». 

Очікується, що внаслідок впровадження програми для підвищення 

соціально-психологічної адаптації дорослих осіб у них зростуть показники 

адаптації: позитивне самоприйняття і прийняття інших, відчуття емоційного 

комфорту; відповідальність за себе, життя і події в ньому (суб’єктивний 

локус контролю); активізується стійка позиція у вирішенні проблемних і 

стресових ситуацій; вони стануть адекватно обирати конструктивні стратегії 

поведінки у конфліктах, застосовувати продуктивні копінг-стратегії 

планомірного вирішення проблем тощо.  
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Рекомендуємо розроблену програму для підвищення соціально-

психологічної адаптації дорослих осіб до впровадження у практичну 

діяльність психолога із дорослими для розвитку ресурсів їх адаптації, 

формування особистісних якостей і рис, необхідних для успішної 

самореалізації в соціальному середовищі.  
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ВИСНОВКИ 

 

На основі теоретичного та емпіричного вивчення соціально-

психологічних чинників адаптації дорослих осіб зроблено наступні висновки: 

1. Теоретично проаналізовано особливості соціально-психологічної 

адаптації особистості у науковій літературі, і встановлено, що адаптація є 

цілісним, системним процесом, що характеризує взаємодію людини із 

природним і соціальним середовищем. Соціально-психологічна адаптація 

визначається як процес активного пристосування індивіда до середовища, що 

змінюється, за допомогою різних соціальних засобів. При цьому соціально-

психологічна адаптація, з одного боку є умовою різних адаптаційних 

процесів, а з іншого – вона є їх кінцевим результатом, як певний 

психологічний стан задоволення (незадоволення), комфорту, гармонії. 

Поняття адаптації визначається як статична характеристика процесу 

адаптації, як психічний стан, що досягається за умови сприятливого процесу 

адаптації. Рівень адаптації визначається не тільки характером адаптаційного 

процесу (механізмами адаптації), а й ступенем розвитку адаптивних 

здібностей особистості, тобто адаптивністю дорослих. 

2. Розкрито соціально-психологічні чинники адаптації дорослих осіб, 

розглянуто ризики розладу адаптації у дорослому віці. 

Характерними ознаками дорослості є: новий характер розвитку, що 

пов'язаний із швидким когнітивним удосконалюванням; здатність реагувати 

на зміни й успішно пристосовуватися до нових умов; типові риси характеру 

(твердість, розсудливість, надійність, чесність й уміння співчувати й ін.); 

соціальні й культурні орієнтири для визначення успішності й своєчасності 

розвитку в дорослості. Типовими для дорослого віку є нерівномірність 

розвитку інтелекту та збагачення ментального досвіду, набуття мудрості. 

Основними ознаками сформованої адаптації у дорослих є: 1) набуття 

статусу і місця у соціальній структурі суспільства; 2) прийняття соціальних 
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ролей і ефективна відповідь на соціальні очікування; 3) формування засобів, 

знаходження умов і форм для вільного прогресивного розвитку 

(саморозвитку); 4) збереження емоційної та психічної стійкості до різних 

впливів оточуючого середовища (стресових і проблемних зокрема), здатність 

самостійно виходити зі стресових ситуацій; 5) установка на активну 

взаємодію зі соціальним середовищем; вільне володіння вербальними та 

невербальними засобами соціальної взаємодії; 6) емоційно-насичені зв’язки з 

людьми, наявність емпатії; 7) продуктивність, вміння насолоджуватись 

життям та психічна рівновага; 8) конструктивне розв’язання конфліктних 

ситуацій; 9) прояв ініціативи; успішне прийняття рішень; 9) здатність брати 

відповідальність за власні вчинки тощо. 

Соціально-психологічну адаптацію дорослої людини оптимально 

забезпечують такі чинники, як: емоційна стійкість, стресостійкість, емпатія, 

толерантність у відносинах з іншими людьми; позитивне самоставлення, 

сформованість структур Я-концепції, впевненість у своїх силах, адекватна 

самооцінка; вольові якості (відповідальність, цілеспрямованість, 

наполегливість); мотивація на досягнення успіху в спільній діяльності з 

іншими. 

Зважаючи на складні обставини сучасного життя, не всі дорослі можуть 

успішно справитися із стресовими та проблемними ситуаціями, що може 

приходити як до порушень адаптації, так і до її розладів. Розглянуто 

типологію розладів адаптації і відзначено, що їх різноманітність може 

проявлятися через: депресивний настрій, тривогу, занепокоєння (або їх 

поєднання); відчуття нездатності справитися з ситуацією, планувати свої дії 

або продовжувати залишатися в існуючій ситуації.  

Вказано на ефективність впливу на розвиток індивідних чи соціальних 

чинників у стабілізації особистісної адаптації дорослої людини. Вагомою для 

підвищення адаптації особистості є соціальна підтримка з боку близьких 

людей, доброзичливе оточення.  
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3. Проведено емпіричне дослідження соціально-психологічних 

чинників адаптації дорослих, проаналізовано отримані результати. 

Встановлено, що більшість дорослих мають високу соціально-

психологічну адаптацію (41,7%), що проявляється через оптимальні 

показники самосприйняття (45%), прийняття інших та відчуття емоційного 

комфорту у спілкуванні з ними (41,7%), високі прояви інтернальності як 

внутрішнього контролю над власним життям (40%). У третини респондентів 

(33,3%) виявлено середні показники адаптації, а 25% осіб мають низьку 

соціально-психологічну адаптацію, що виражається як негативне ставлення 

до себе й інших, переважанні емоційного дискомфорту, прагнення уникнути 

відповідальності при вирішенні проблем. 

Аналізуючи особистісні фактори дорослих, з’ясували, що третина з них 

мають перевагу екстраверсії (33,3%), легковажно ставляться до проблем, у 

25% осіб виявлено інтроверсію, емоційну вразливість, заглибленість у 

внутрішній світ, і разом із цим, високу відповідальність, свідомий контроль 

за власною поведінкою. 46,7% дорослих осіб доброзичливі, толерантні у 

ставленні до інших, а в 20% – навпаки, виявляється відособленість, 

замкненість, відчуженість. До самоконтролю схильні 43,3% дорослих, 

емоційну стійкість мають 25% респондентів, проте 41,7% осіб мають прояви 

емоційної не стійкості, що вказує на значний вплив стресу на їх життя. 

У конфлікті 26,7% дорослих схильні до співпраці, 23,3% обирають 

компроміс. Для 20% дорослих переважною є суперницька поведінка, у 16,7% 

респондентів виявлено вибір типу поведінки «уникнення». Потрапляючи у 

проблемну ситуацію, 21,7% дорослих використовують копінг-стратегію 

«планування рішення проблеми», що є найбільш оптимальною і вказує на 

поступове і планомірне вирішення. По 13,3% дорослих надають перевагу 

таких копінг-стратегіям, як пошук соціальної підтримки та прийняття 

відповідальності. Конфронтаційний копінг обирають 15% осіб, які схильні до 
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суперництва і домагання задоволення своїх інтересів. По 10% дорослих 

готові до втечі-уникнення та дистанціювання у стресових ситуаціях.  

За кореляційним аналізом результатів дослідження встановлено, що у 

дорослих із високим рівнем соціально-психологічної адаптації проявляються 

такі особистісні і психологічні характеристики, як: прихильність до людей, 

високий самоконтроль та емоційна стійкість; перевага конструктивної 

поведінки у конфлікті: співпраця та компроміс; інтернальний (внутрішній) 

локус контролю, прийняття відповідальності за власне життя та все, що в 

ньому відбувається; перевага продуктивної копінг-поведінки: стратегії 

самоконтролю, пошуку соціальної підтримки, прийняття відповідальності, 

планування рішення проблеми, що надають змогу швидко і якісно 

справитися із виникаючими проблемами, долати стресові ситуації.  

Для осіб із низьким рівнем соціально-психологічної адаптації властиві 

такі чинники, як: особистісні фактори інтроверсії, відособленості, емоційної 

нестійкості; не конструктивні типи поведінки у конфлікті: суперництво та 

пристосування, що не є оптимальними для вирішення проблеми; 

екстернальний локус контролю; не продуктивні стратегії копінг-поведінки: 

конфронтаційний копінг, дистанціювання, втеча-уникнення, кожен з яких не 

сприяє вирішенню проблеми, а тільки ускладнює міжособистісні відносини з 

оточуючими, приховує проблему без належного її розв’язання.  

4. Розроблено психологічну програму для підвищення соціально-

психологічної адаптації дорослих осіб. Метою цієї програми є: підвищити 

соціально-психологічну адаптацію дорослих; створити умови для 

саморозвитку, вдосконалення особистісних рис та властивостей для 

адаптивної поведінки, успішного подолання різних життєвих ситуацій і 

стресів. Структурно програма містить 5 занять наступної тематики: 

«Формування емоційної стійкості і позитивного самоприйняття»; 

«Самоаналіз своїх емоцій та поведінки», «Конфлікт, агресія як прояви 

дезадаптації», «Ресурси адаптації. Сила в собі», «Пошук ресурсів 
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адаптивності». Очікуваними результатами впровадження цієї програми є 

зростання показників адаптації в дорослих осіб: позитивного самоприйняття і 

прийняття інших, відчуття емоційного комфорту; розвитку відповідальності 

за себе, життя і події в ньому (суб’єктивного локусу контролю); активної 

позиції у вирішенні проблемних і стресових ситуацій, вибору найбільш 

адекватних стратегій поведінки у конфліктах; застосування продуктивних 

копінг-стратегій планомірного вирішення проблем тощо.  

Рекомендуємо розроблену програму для підвищення соціально-

психологічної адаптації дорослих осіб до впровадження у практичну 

діяльність психолога із дорослими для розвитку ресурсів їх адаптації, 

формування особистісних якостей і рис, необхідних для успішної 

самореалізації в соціальному середовищі.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А  

Методика діагностики соціально-психологічної адаптації  

(К. Роджерс-Р. Даймонд) 

 

Таблиця 1. 

Характеристики соціально-психологічної адаптації чоловіків і жінок 

дорослого віку за методикою К. Роджерса-Р. Даймонд 
Шкали і рівні  Всього (60 осіб) Чоловіки (25 осіб) Жінки (35 осіб) 

n % n % n % 

1. Адаптація       

Високий рівень  25 41,7% 15 60% 10 28,6% 

Середній рівень  20 33,3% 4 16% 16 45,7% 

Низький рівень  15 25% 6 24% 9 25,7% 

2. Самосприйняття       

Високий рівень  27 45% 15 60% 12 34,3% 

Середній рівень  21 35% 6 24% 15 42,9% 

Низький рівень  12 20% 4 16% 8 22,8% 

3. Прийняття інших       

Високий рівень  25 41,7% 10 40% 15 42,9% 

Середній рівень  19 31,7% 7 28% 12 34,3% 

Низький рівень  16 26,7% 8 32% 8 22,8% 

4. Емоційна комфортність       

Високий рівень  25 41,7% 16 64% 9 25,7% 

Середній рівень  20 33,3% 5 20% 15 42,9% 

Низький рівень  15 25% 4 16% 11 31,4% 

5. Інтернальність       

Високий рівень  24 40% 14 56% 10 28,6% 

Середній рівень  18 30% 5 20% 13 37,1% 

Низький рівень  18 30% 6 24% 12 34,3% 

6. Прагнення до домінування       

Високий рівень  28 46,7% 18 72% 10 28,6% 

Середній рівень  16 26,7% 5 20% 11 31,4% 

Низький рівень  16 26,7% 2 8% 14 40% 

7. Ескапізм (втеча від проблем)       

Високий рівень  25 41,7% 15 60% 10 28,6% 

Середній рівень  21 35% 5 20% 16 45,7% 

Низький рівень  14 23,3% 5 20% 9 25,7% 
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Додаток Б 

«П’ятифакторний особистісний опитувальник»  

(тест «Велика п’ятірка» Р. МакКрае і П. Коста, в адаптації В. Орла) 

 

Таблиця 1. 

Прояви основних особистісних факторів чоловіків і жінок дорослого віку за 

тестом Р. МакКрае і П. Коста 
Фактори і рівні  Всього (60 

осіб) 

Чоловіки 

(25 осіб) 

Жінки (35 

осіб) 

n % n % n % 

1. Екстраверсія – інтроверсія (оптимальні 

середні показники) 

      

Високий рівень  20 33,3% 10 40% 10 28,6% 

Середній рівень  25 41,7% 9 36% 16 45,7% 

Низький рівень  15 25% 6 24% 9 25,7% 

2. Прихильність – відособленість       

Високий рівень  28 46,7% 10 40% 18 51,4% 

Середній рівень  20 33,3% 9 36% 11 31,4% 

Низький рівень  12 20% 6 24% 6 17,1% 

3. Самоконтроль – імпульсивність       

Високий рівень  26 43,3% 12 48% 14 40% 

Середній рівень  20 33,3% 7 28% 13 37,1% 

Низький рівень  14 23,3% 6 24% 8 22,8% 

4. Емоційна стійкість – емоційна нестійкість 

(зворотна шкала – високі значення – не 

стійкість) 

      

Високий рівень  25 41,7% 9 36% 16 45,7% 

Середній рівень  20 33,3% 7 28% 13 37,1% 

Низький рівень  15 25% 9 36% 6 17,1% 

5. Експресивність – практичність (оптимальні 

середні показники) 

      

Високий рівень  24 40% 10 40% 14 40% 

Середній рівень  22 36,7% 8 32% 14 40% 

Низький рівень  14 23,3% 7 28% 7 20% 
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Додаток В 

Тест «Типи поведінки в конфлікті»  

(К. Томас-Р. Кілманн, в адаптації Н. В. Гришиної) 

 

Таблиця 1. 

Типи поведінки в конфлікті чоловіків і жінок дорослого віку за тестом 

К. Томаса-Р. Кілманна 
Типи поведінки в конфлікті Всього (60 осіб) Чоловіки (25 осіб) Жінки (35 осіб) 

n % n % n % 

Суперництво (конкуренція) 12 20% 6 24% 6 17,1% 

Співпраця (співробітництво) 16 26,7% 7 28% 9 25,7% 

Компроміс (угода) 14 23,3% 7 28% 7 20% 

Уникнення (ухилення) 10 16,7% 2 8% 8 22,8% 

Пристосування (погодження) 8 13,3% 3 12% 5 14,3% 
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Додаток Д 

Методика «Локус контролю» (Дж. Роттер) 

 

Таблиця 1. 

Прояви локусу контролю чоловіків і жінок дорослого віку за методикою 

Дж. Роттера 
Типи поведінки в конфлікті Всього (60 осіб) Чоловіки (25 осіб) Жінки (35 осіб) 

n % n % n % 

Екстернальність  30 50% 15 60% 15 42,9%% 

Інтернальність  30 50% 10 40% 20 57,1% 
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Додаток Е 

Опитувальник «Способи копінг-поведінки» (Р. Лазарус і С. Фолкман) 

 

Таблиця 1. 

Копінг-стратегії поведінки чоловіків і жінок дорослого віку за методикою 

Р. Лазаруса і С. Фолкмана 
Копінг-стратегії Всього (60 осіб) Чоловіки (25 осіб) Жінки (35 осіб) 

n % n % n % 

Конфронтаційний копінг 9 15% 5 20% 4 11,4% 

Дистанціювання 6 10% 1 4% 5 14,3% 

Самоконтроль (емоцій) 6 10% 4 16% 2 5,8% 

Пошук соціальної підтримки 8 13,3% 1 4% 7 20% 

Прийняття відповідальності 8 13,3% 5 20% 3 8,6% 

Втеча-уникнення 6 10% 2 8% 4 11,4% 

Планування рішення проблеми 13 21,7% 6 24% 7 20% 

Позитивна переоцінка 4 6,7% 1 4% 3 8,6% 
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Додаток Ж 

Результати кореляційного аналізу даних дослідження  

 

Таблиця 1. 

Кореляційні зв’язки рівня адаптації з особистісними факторами 

Шкали адаптації 

Екстраверс

ія – 

інтроверсія 

Прихильні

сть – 

відособлені

сть 

Самоконтр

оль – 

імпульсивн

ість 

Емоційна 

стійкість – 

емоційна 

нестійкість 

Експресив

ність – 

практичніс

ть 

Висока 

адаптація 
0,34 0,64 0,58 0,71 0,13 

Низька 

адаптація 
-0,55 -0,58 -0,12 -0,56 0,22 

Самосприйняття 0,21 0,56 0,57 0,23 -0,51 

Прийняття 

інших 
0,66 0,71 0,12 0,52 0,02 

Емоційна 

комфортність 
-0,12 0,02 0,52 0,55 0,18 

Інтернальність -0,51 0,14 0,74 0,55 0,50 

Прагнення до 

домінування 
0,55 0,28 0,51 0,33 0,52 

Ескапізм  0,56 0,50 0,32 -0,51 0,37 

 

Таблиця 2. 

Кореляційні зв’язки рівня адаптації зі способами копінг-поведінки  

Способи копінг-поведінки 
Рівень адаптації 

Високий Низький 

Конфронтаційний копінг -0,12 0,61 

Дистанціювання -0,33 0,55 

Самоконтроль (емоцій) 0,52 -0,29 

Пошук соціальної підтримки 0,59 0,41 

Прийняття відповідальності 0,57 -0,19 

Втеча-уникнення 0,02 0,59 

Планування рішення проблеми 0,77 -0,12 

Позитивна переоцінка 0,48 0,32 
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Додаток К 

Психологічна програма для підвищення соціально-психологічної 

адаптації дорослих осіб 

 
Мета: підвищити соціально-психологічну адаптацію дорослих; створити умови для 

саморозвитку, вдосконалення особистісних рис та властивостей для адаптивної поведінки, 

успішного подолання різних життєвих ситуацій і стресів.  

Завдання: 

- формувати позитивне самоставлення, самоповагу, підвищувати впевненість в 

собі, самооцінку та стимулювати до успіху; 

- розвивати навички соціально-комунікативної взаємодії з іншими людьми, 

формувати вміння емоційного розуміння та прийняття інших людей, навчання прийомам 

встановлення контактів з оточуючими; 

- розвивати вміння самоконтролю поведінки та саморегуляції емоцій, підвищення 

емоційної стійкості особистості;  

- розвивати навички безконфліктного і не агресивного вирішення проблемних 

ситуацій, формування конструктивних способів подолання стресів; 

- навчання раціонального аналізу проблем і стресових ситуацій, логічного вибору 

продуктивних копінг-стратегій, планомірного вирішення проблем; 

- створення сприятливої атмосфери довірливого спілкування дорослих учасників, 

надання можливості для висловлення своїх думок та обміну досвідом з вирішення 

типових проблемних ситуацій та стресів.  

Структура занять: програма містить 5 занять, кожне з яких починається із 

привітання, налаштування на групову роботу (вступна частина), далі у ході заняття 

учасники виконують різні завдання вправ і психотехнік (основна частина), і наприкінці у 

ході групового обговорення здійснюється рефлексія відчуттів учасників, аналіз 

отриманого досвіду, підводяться підсумки заняття (завершальна частина).  

Методи роботи: вправи-розминки, релаксаційні вправи, робота в парах і в групах, 

психологічні рольові ігри, психотехніки, психоедукаційні хвилинки (міні-лекції), дискусії, 

арт-терапевтичні завдання тощо.  

Основний зміст занять програми для підвищення соціально-психологічної 

адаптації дорослих осіб 

Заняття 1. Формування емоційної стійкості і позитивного самоприйняття  

Мета: формувати позитивну Я-концепцію, підвищувати впевненість учасників у 

собі; розвинути почуття власної значущості; розвинути рефлексію. Розвивати емоційну 

стійкість; розвивати навички самоаналізу та конструктивного ставлення до проблемних 

ситуацій, ознайомити з прийомами трансформації агресії; знижувати тривожність; 

оптимізувати психоемоційний стан.  

Вступ, привітання, налаштування на групову роботу.  

Знайомство (за Н. Завацькою, с. 98) 

Мета: познайомитися із учасниками групи, встановити контакт із тренером та 

іншими учасниками, проговорити мотивацію участі в роботі групи. 

Інструкція: «Я пропоную розпочати роботу з процедури знайомства. Будь ласка, 

назвіть своє ім’я та три свої позитивні і три негативні якості, назва яких починається з тієї 

ж літери, що й ваше ім’я (або прізвище). Потім розкажіть, що нове та корисне ви хотіли б 

отримати під час тренінгу». 

Тренер записує очікування учасників та спирається на них в ході подальшої роботи 

й під час аналізу її результатів. 

Прийняття правил роботи тренінгової групи (за О. Мельник, с. 248) 
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Мета: сприяти згуртуванню групи, встановити контакт із тренером та іншими 

учасниками, прийняти правила групової роботи.  

Для результативного і ефективного тренінгу важливо досягнути важливих цілей. З 

одного боку, треба створити атмосферу відкритості, розкутості й дружнього спілкування, 

а з іншого – забезпечити демократичну дисципліну, тобто свідоме виконання певних 

правил, зрозумілих і добровільно прийнятих усіма учасниками. 

Тренер пропонує учасникам обговорити і прийняти правила групової роботи: 

- Цінувати час; 

- Говорити по черзі; 

- Говорити коротко і не часто, по темі; 

- Говорити тільки від свого імені; 

- Бути позитивними до себе та до інших (Бути +); 

- Правило додавання (Я + Ти + Ми); 

- Правило поваги до своєї і протилежної статі (♀ + ♂); 

- Правило добровільної активності; 

- Правило конфіденційності. 

Основна частина, виконання психологічних вправ і завдань. 

Вправа «Чарівні дзеркала» (за В. Федорчук, с. 164) 

Мета: формування позитивної Я-концепції, підвищення впевненості в собі, 

зниження тривожності. 

Інструкція. Намалюйте себе в 3-х дзеркалах, які є чарівними: в першому - 

маленьким та наляканим, в другому - великим і веселим, в третьому безстрашним і 

сильним. 

Обговорення: Яка людина має симпатичніший вигляд? На кого в даний час ви 

найбільше схожі? В яке дзеркало ви найчастіше дивитеся в житті? На кого ви б хотіли 

бути схожими? Які відчуття у вас виникли в процесі малювання 3-х малюнків? 

Гра «Я не в дусі» (за Н. Завацькою, с. 101) 

Мета: оволодіти способами подолання негативного настрою, навичками контролю 

психологічного стану. 

Інструкція: «Встаньте і утворіть коло. А тепер пригадайте свій стан, коли ви 

сердиті, і уявіть собі, що зараз знаходитеся саме в цьому стані. Тепер потрібно рухатися в 

середині кола, ні з ким не розмовляючи, при цьому мати сердитий вигляд обличчя. Єдине, 

що можна сказати один одному при зустрічі – три рази повторити слово «тух-тиби-дух». 

Обговорення: Чи змінився ваш настрій після участі в грі? Коли саме він почав 

змінюватися? Що відбувається із злістю, коли нам стає весело? Як ви вважаєте, чи можна 

керувати своїм настроєм під час виникнення негативних емоцій? 

Вправа «Жартівливість» (за Н. Завацькою, с. 101) 

Мета: оволодіти навичками самоаналізу та конструктивного ставлення до 

проблемних ситуацій, ознайомлюватися з іншими прийомами трансформації агресії.  

Інструкція: «Пригадайте людину, при взаємодії з якою ви досить часто дратуєтесь, 

сердитеся. Подумайте, які саме дії, слова, прояви цієї людини вас дратують? Пригадайте, 

що в цей час відбувається з вами? А тепер опишіть ситуацію взаємодії з цією людиною в 

формі листа до неї.  

До листа є певні вимоги: він повинен бути жартівливим; прояви цієї людини, її 

якості та ваша реакція на них повинні бути гротескно перебільшені в гумористичній 

формі». 

Тренер пропонує за бажанням прочитати свого листа.  

Обговорення: Як ви почувалися, коли писали лист? Що викликало складності? Чи 

легко було перебільшувати недоліки іншої людини та своє роздратування? Чи корисно 

іноді сміятися над собою у напруженій ситуації чи під час негативних проявів у взаємодії?  

Вправа Аутогенне тренування (за О. Мельник, с. 251) 
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Мета: релаксація завдяки концентрації.  

Інструкція: «Сядьте зручно, закрийте очі. Зосередьтеся на наступних формулах, 

повторюйте їх подумки, концентруючись на відчуттях. Я спокійний. Я зовсім спокійний 

(пауза). Права рука наливається приємним теплом і вагою (пауза). Я зовсім спокійний. 

Ліва рука наливається приємним теплом і вагою (пауза). Я зовсім спокійний. Обидві руки 

наливаються приємним теплом і вагою (пауза). Я зовсім спокійний. Обидві ноги 

наливаються приємним теплом і вагою (пауза). Я зовсім спокійний.  

Все моє тіло наливається приємним теплом і вагою (пауза). Я зовсім спокійний. 

Моє чоло прохолодне (пауза). Я спокійний. Я зовсім спокійний. Залишайтеся ще в цьому 

стані приємної розслабленості (пауза). Тепер для повернення до дійсності повільно 

зробіть два-три глибоких вдихи, потягніться й відкрийте очі. 

Вправа «Я пишаюся...» (за В. Федорчук, с. 182) 

Мета: розвинути почуття власної значущості; розвинути рефлексію. 

Учасникам пропонується виконати наступні завдання:  

- Перерахуйте п’ять моментів свого життя, якими ви пишаєтесь. 

- Оберіть у своєму списку одне досягнення, яким ви пишаєтесь найбільше. 

- Встаньте і промовте, звертаючись до усіх: «Я не хочу хвалитися, але....», і 

доповніть фразу словами про своє досягнення. 

- Невербально продемонструйте свою гордість. 

- Тричі повторіть вербально і невербально про те, чим ви пишаєтесь.  

Обговорення. Що ви відчували, коли ділилися своїми досягненнями? Як вам 

здається, у момент вашого виступу інші переживали те ж саме, що і ви? Що викликало 

переживання? Чи важко було виконати завдання? 

Завершальна частина. Рефлексія тренінгового заняття. Підведення підсумків. 

Вправа «До побачення». Учасники підходять один до одного і говорять 

компліменти та побажання. 

 

Заняття 2. Самоаналіз своїх емоцій та поведінки  

Мета: розвивати здатність до рефлексії, самоаналізу, підвищити навички 

самоконтролю емоцій та поведінки, навичкам м’язової саморегуляції; відпрацювати 

навички рефлексії агресивних мотивів та самодіагностики власного психологічного стану; 

надати можливість ґрунтовно проаналізувати проблеми та намітити шляхи їх подолання; 

створити умови для довірливого спілкування в групі; знизити емоційне напруження.  

Вступ, привітання, налаштування на групову роботу.  

Аудіорелаксація (за О. Мельник, с. 247) 

Мета: надати учасникам можливість розслабитися, знизити емоційне напруження. 

На початку заняття пропонується прослухати 10-хвилинну програму заспокійливої 

музики, складену з творів класики. Оскільки учасники приходять на заняття в різному 

стані (роздратовані, втомлені, надмірно збуджені), музика допомагає налаштуватися на 

заняття, заспокоїтися, розслабитися, відволіктися від попередніх справ.  

Інструкція: «Музика впливає на нашу психіку, знімає напругу, заспокоює, 

співпереживає. Не намагайтеся розшифровувати музику, вникати в її зміст. Потрібно її 

сприймати внутрішньо. Уявіть, що музика немов тече крізь вас, і ви розчиняєтеся в її 

звучанні». 

Основна частина, виконання психологічних вправ і завдань. 

Вправа «Люблю та ненавиджу» (за Н. Завацькою, с. 102) 

Мета: дати змогу відчути прояви позитивних і негативних емоцій на рівні тілесних 

відчуттів, розвивати здатність до рефлексії, самоаналізу, підвищити сензитивну 

чутливість, навички самоконтролю. 

Інструкція: «Розбийтеся, будь-ласка, на пари. Сядьте один навпроти одного і 

оберіть, хто з вас буде виконувати вправу першим, а хто в цей час буде спостерігачем. 
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Той, хто буде в ролі спостерігача, повинен заплющити очі і уявити собі людину, яка його 

розлючує, виводить з себе. Повністю сконцентруйтеся на почутті злості, роздратування. 

Дозвольте цьому почуттю заповнити вас. Де в тілі знаходиться почуття злості? Який 

вигляд воно має? Сконцентруйте на ньому свої думки (1 хвилина).  

Спостерігачі мають уважно слідкувати за тим, що відбувається з їхніми 

партнерами. Розплющіть очі і обговоріть ваші відчуття та їх зовнішні прояви зі 

спостерігачем. 

Знову заплющіть очі й уявити собі людину, яку ви любите. Треба повністю 

сконцентруватися на почутті любові, дати змогу цьому почуттю поширюватися. Де це 

почуття знаходиться в тілі? Яке воно на дотик? Якого кольору? (Приблизно 1 хвилина.) 

Розплющіть очі й послухайте вашого спостерігача – якими були вираз вашого обличчя та 

положення тіла в той час, коли ви були сповнені почуттям любові. Тепер поміняйтесь 

ролями». Повторюється та сама інструкція. 

Обговорення: Які зміни Ви відчували в собі, коли вами володіли почуття любові та 

гніву? Що ви відчували, коли слухали спостерігачів? Яке з цих почуттів ви відчуваєте 

частіше і чому? 

Вправа «Перекат напруги» (за О. Мельник, с. 249) 

Мета: навчання навичкам м’язової саморегуляції, емоційного самоконтролю. 

Інструкція: «Напружити праву руку. Поступово розслаблюючи її, перевести 

напругу на ліву руку. Потім, поступово розслаблюючи цю руку, повністю перевести 

напругу на ліву ногу. Поступово розслаблюючи її, перевести напругу на праву ногу. 

Розслабитися». 

Психогімнастична вправа «Задоволений – не задоволений» (за Н. Завацькою, 

с. 102-103). 

Мета: відпрацювати навички рефлексії агресивних мотивів та самодіагностики 

власного психологічного стану. 

Інструкція: «Я пропоную продовжити роботу, яку ми з вами розпочали в 

попередній вправі. Заплющить очі й уявіть собі, що ви робите, коли задоволені або 

сердиті. Спочатку уявіть собі, що ви сердиті. Що ви тоді робите? Де знаходитеся при 

цьому? Хто поряд з вами? Як ви почуваєтеся при цьому? Де в тілі відчувається 

невдоволеність? А тепер уявіть, що ви задоволені. Де ви знаходитеся, поряд із ким? Де в 

тілі відчувається почуття задоволення? У нашому житті ми, безумовно, буваємо і 

задоволеними, і сердитими. Але зараз оберіть одне з почуттів – те, що ви відчуваєте 

частіше. Тепер розплющить очі, вже перебуваючи в певному настрої. Почніть рухатися по 

кімнаті, висловлюючи це почуття всіма можливими засобами – за допомогою рухів, 

міміки, слів, звуків (приблизно 1 хвилина). Тепер завмріть у тиші.  

Зараз я пропоную вам спробувати перейти в стан, протилежний тому, в якому ви 

перебували. Зверніть увагу на те, як змінюються ваші рухи, слова, вираз обличчя, 

дихання, настрій, ставлення до інших людей. Знову зупиніться, завмріть і прислухайтеся 

до себе. Далі поводьтеся так, як вам зараз хочеться поводитися. Подумайте, як би ви 

назвали те почуття, яке ви зараз відчуваєте».  

Обговорення: Яке почуття є для вас звичним? Що ви відчували, коли виявляли 

його? Як ви відчували зміну почуттів? Яке з них було важче відобразити і чому? Як ви 

гадаєте, чи можемо ми контролювати прояви своїх почуттів?». 

Вправа «Мої проблеми» (за В. Федорчук, с. 166-167)  

Мета: скласти перелік своїх проблем, визначити причини, які їх породжують; 

проаналізувати проблеми та намітити шляхи їх подолання.  

Тренер пропонує проаналізувати проблеми учасників за таким алгоритмом:  
1. Яка проблема стоїть перед вами? 1. В чому причина цієї проблеми? 

2. Що мені не подобається в мені та в моєму житті? 2. Кого або що потрібно звинувачувати? 

3. Які можливості розв’язання цієї проблеми (які 3. Яке рішення ви пропонуєте? 
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залежать від вас)? 

Надалі знайомить їх із правилами оцінювання проблеми і зменшення переживань.  

«Ваше занепокоєння від переживання проблеми зменшиться, якщо дотримуватися 

таких правил (за Д. Карнегі): 

Дайте відповідь на запитання: 

1. Що найгірше може статися зі мною, якщо я не розв’яжу цю проблему? (Не 

надавайте занадто великого значення наслідкам). 

2. Чи багато означають для Вас зараз ті переживання, які Ви відчували рік тому 

(при вирішенні схожої проблеми)? 

3. Якщо проблема, що стоїть перед вами, загрожує вам великими втратами, оцініть 

середньостатистичну можливість того, що таке нещастя може статися з вами (наприклад: 

бути убитим блискавкою, піддатися розбійному нападу). Спробуйте змиритися із 

проблемою (небезпекою), прийняти її як об’єктивну реальність. Якщо ми не можемо її 

змінити, то єдина можливість змінити наше ставлення до неї. 

4. Не засмучуйтеся щодо критики (належної вдячності) це прихований комплімент. 

Ніхто б вас не став лаяти, якби ви нічого не означали. 

Вправа-релаксація «Ромашкове поле» (за В. Федочук, с. 174) 

Мета: зняти втому, відновити сили. 

Це релаксаційна, медитативна вправа. Її суть полягає у візуалізації образів 

природи. Необхідно уявити себе в образі сонечка (бджоли, метелики тощо), що сидить під 

ромашкою. Потрібно намагатися відчути себе в його образі, подивитися його очима на 

світ. 

Інструкція: «Уявіть, що ви забираєтеся стеблом ромашки на квітку. Ви бачите над 

собою величезну краплю роси, в якій відбивається усіма кольорами світ, що оточує вас. 

Ось ви в центрі квітки гойдаєтеся на тичинках. Потім злітаєте над ним вище і вище. Ви 

бачите під собою величезне поле ромашок. Помилувавшись цим видовищем, ви робите 

коло і повертаєтеся в початкове положення». 

Обговорення. Чи вдалося виконати вправу? Які у вас самопочуття після виконання 

вправи? 

Завершальна частина. Рефлексія тренінгового заняття. Підведення підсумків. 

Вправа «До побачення». Учасники підходять один до одного і говорять 

компліменти та побажання. 

 

Заняття 3. Конфлікт, агресія як прояви дезадаптації 

Мета: сформувати навички самоаналізу, ознайомити зі способами попередження 

агресивних проявів у поведінці; вчити навичкам безконфліктної і не агресивної поведінки; 

структурувати уявлення учасників про агресивні прояви та якості особистості агресивної 

людини; зняти психічне напруження; мотивувати до конструктивних способів вирішення 

конфліктів і стресових ситуацій. 

Вступ, привітання, налаштування на групову роботу.  

Вправа-психогімнастика (за О. Мельник, с. 248) 

Мета: познайомитися із учасниками групи, встановити контакт із тренером та 

іншими учасниками. 

Учасники сідають по колу, тренер стоїть в центрі кола. «Зараз у нас буде 

можливість продовжити знайомство. Зробимо це так: той, хто стоїть в центрі кола (для 

початку ним буду я) пропонує помінятися місцями (пересісти) всім тим, хто володіє 

певною ознакою, наприклад, я скажу: «Пересядьте все ті, у кого є сестри», - і всі, у кого є 

сестри, повинні помінятися місцями. При цьому той, хто стоїть в центрі кола, повинен 

постаратися встигнути зайняти одне з місць, а той, хто залишиться в центрі кола без місця, 

продовжить гру. Використовуємо цю ситуацію для того, щоб більше дізнатися один про 

одного». 
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Основна частина, виконання психологічних вправ і завдань. 

Вправа «Кліматичні умови» (за Н. Завацькою, с. 99-100) 

Мета: рефлексія та самоаналіз агресивних проявів у поведінці, їх спонукальних 

чинників. 

Інструкція: «Уявіть собі, як виглядали б кліматичні умови, якби вони відображали 

ваш поганий настрій, та складіть про це невелику розповідь. Після того, як розповідь буде 

закінчена, за бажанням, будь-ласка, опишіть ваші «кліматичні умови».  

Обговорення: «Що ви відчували, коли виконували цю роботу? Як ви сприймали 

малюнки інших учасників? Чиї малюнки справили на вас найбільше враження? Які з них 

були подібними до ваших, а які зовсім відрізнялися? Який досвід можна винести з цієї 

вправи?». 

Вправа «Невдоволення» (за Н. Завацькою, с. 103) 

Мета: сформувати навички самоаналізу, ознайомитися зі способами попередження 

агресивних проявів у власній поведінці в процесі професійної чи сімейної діяльності. 

Інструкція: «В кожного з нас бувають ситуації, коли наш поганий настрій та 

роздратування зумовлені не тим, що відбувається в даний момент, а тими неприємними 

подіями, які вже сталися чи тільки мають статися. Важливо усвідомлювати, які саме 

фактори діють на ефективність нашої взаємодії, чи всі вони мають відношення саме до 

цієї ситуації взаємодії. Розбийтеся на пари. А тепер прислухайтеся до себе і розкажіть 

своєму партнеру, що в цей момент вас турбує, спричинює психічне напруження і не 

повʼязане з даною ситуацією взаємодії». 

Обговорення: Чи звично було аналізувати свій внутрішній стан під час взаємодії з 

іншою людиною? Який досвід ви отримали під час виконання цієї вправи? 

Тренер пояснює причини виникнення агресії, вказує, що агресія є невід’ємною 

частиною людської психіки, вона відіграє важливу роль у ситуаціях, коли людина 

спрямовує енергію на захист себе та на подолання перешкод. Небезпечною вона стає тоді, 

коли її спрямовано на завдання шкоди іншій людині, руйнування або знищення 

оточуючого. 

Груповий аналіз агресивної ситуації (за Н. Завацькою, с. 100) 

Мета: усвідомити можливі впливи агресивних дій у власній поведінці на процес 

розвитку своєї особистості та іншу людину, отримати навички осмислення відмінностей 

між баченням учасником себе самого та баченням його іншими.  

Інструкція: «Хочу запропонувати кілька ситуацій, які ми можемо розглянути в 

формі рольової гри. Ці ситуації допоможуть нам проаналізувати процес міжособистісної 

взаємодії». 

Доцільно запитати в учасників, чи є ця ситуація цікавою для аналізу, чи може хтось 

запропонує свою ситуацію, яку він вважає актуальною. Обговорення: Які прояви, що мали 

місце в рольових ситуаціях, можна віднести до агресивних? Що в поведінці учасників 

сприяло підвищенню ефективності взаємодії? Які дії впливали на її ефективність? Що 

можна було б змінити в ставленні та словах одного з учасників, щоб зменшити прояви 

агресії взаємодіючих сторін в ситуації взаємодії? 

Вправа «Погоджусь – не погоджуюсь» (за Н. Завацькою, с. 100) 

Мета: оволодіти навичками безконфліктної поведінки, зняти психічне напруження. 

Інструкція: «Розбийтеся на пари. Зараз ви будете сперечатися між собою. Але 

робити це я пропоную за допомогою тільки двох слів: «Погоджусь» і «Не погоджуюсь». 

Вирішить, хто з вас буде казати яке слово. Починайте промовляти слово досить тихо, 

поступово збільшуючи силу голосу, переходячи на сильний крик. Я в якийсь момент 

зупиню вправу, плеснувши в долоні. Почувши мене, зупиніться та кілька разів глибоко 

вдихніть повітря». 

Обговорення: Що ви відчували під час виконання вправи? Чи виникало відчуття 

агресії і в які моменти? Як змінилися відчуття після того, як вправу було закінчено? За 
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яких обставин такий спосіб відреагування агресії може бути корисним, знімати психічне 

навантаження? 

Вправа «Агресія у поведінці» (за Н. Завацькою, с. 102) 

Мета: здійснити рефлексивний аналіз агресивних проявів у своїй поведінці, 

структурувати уявлення про агресивні прояви та якості особистості агресивної людини. 

Інструкція: «На аркуші паперу запишіть, які поведінкові прояви та якості 

характеризують людину, про яку можна сказати, що вона дійсно агресивна (бажано 

відобразити самооцінку, впевненість, рефлексивну здатність, засоби самоствердження, 

повагу до інших)».  

Під час зачитування тренер записує на дошці список якостей та проявів агресивної 

людини.  

Дискусія «Чи можна запобігти агресії в нашому житті?» (за Н. Завацькою, с. 

102) 

Мета: обговорення особливостей прояву агресії в міжособистісній взаємодії, 

способів її запобігання та подолання.  

Можна розпочати обговорення з запитань: «Які елементи агресивної поведінки 

часто зустрічаються у вашій професійній, сімейній, побутовій діяльності? Як найчастіше 

виявляють агресію колеги, керівники під час  взаємодії? Як виявляється агресія стосовно 

клієнтів і колег і за яких обставин? 

Завершальна частина. Рефлексія тренінгового заняття. Підведення підсумків. 

Вправа «До побачення». Учасники підходять один до одного і говорять 

компліменти та побажання. 

 

Заняття 4. Ресурси адаптації. Сила в собі 

Мета: ознайомити учасників із поняттями копінг-стратегій; розвивати навички 

використання адаптивних копінг-стратегій; формувати навички самоконтролю поведінки 

та саморегуляції емоцій; навчати м’язовій саморегуляції; мотивувати до самозміни та 

самовдосконалення, покрашення життя.  

Вступ, привітання, налаштування на групову роботу.  

Психогімнастика (за О. Мельник, с. 249) 

Мета: налаштуватися на групову роботу, створити умови для зосередженості 

учасників у ситуації «тут і тепер». 

Всі учасники сідають у коло. «Зараз у кожного з вас буде 1,5 хвилини для того, щоб 

звернутися до групи. Мета звернення: допомогти кожному відволіктися від проблем, що 

не відносяться до нашої роботи, зосередившись на ситуації «тут і тепер», повністю 

включитися в роботу».  

Після того як всі учасники виконають це завдання, тренер звертається до групи з 

питанням: «Чиє звернення подіяло на вас найсильніше, допомогло включитися в ситуацію 

«тут і тепер», відволіктися від проблем, що не відносяться до групової роботи?». 

Основна частина, виконання психологічних вправ і завдань. 

Вправа «Події в моєму житті» (за В. Федорчук, с. 193) 

Мета: визначити найбільш приємні / неприємні події в житті учасників тренінгу; 

встановити, як ці події вплинули на учасників тренінгу; як вони подолали ці проблеми. 

Інструкція до учасників:  

1. Випишіть 3 найбільших неприємних подій, що сталися у вашому житті. Завдяки 

кому або чому ця подія сталася? 

2. Випишіть 5 найприємніших подій, які відбувалися у Вашому житті.  

Обговорення. Як ви позбулися неприємностей? Чи залишилися досі неприємності? 

Яку роль у вашому житті відіграли найприємніші події? Чи доцільно колекціонувати 

найнеприємніші події? 

«Психоедукаційна хвилинка» (власна розробка) 
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Мета: ознайомити учасників із поняттями копінг-стратегій, їх різновидів, понять 

стресу та адекватної поведінки у вирішенні стресових ситуацій.  

Тренер проводить міні-лекцію, ознайомлює учасників із визначенням і сутністю 

копінг-стратегій та копінг-ресурсів (особистісних ресурсів, необхідних для успішного 

вирішення стресових ситуацій).  

Обговорення: В яких ситуаціях доцільно використовувати копінг-стратегії 

планомірного вирішення проблем, прийняття відповідальності, пошуку соціальної 

підтримки, самоконтролю? Чи ефективна стратегія позитивної переоцінки проблеми, 

якщо її потрібно вирішити негайно? Чи можуть бути продуктивними копінг-стратегії 

конфронтації, дистанціювання, уникнення, і за яких умов?  

Вправа «Мої ресурси» (за О. Мельник, с. 248)  

Мета: надання можливості для самоаналізу продуктивних копінг-стратегій в 

минулому та ресурсах, які допомагають подолати наслідки стресу.  

Тренер пропонує учасникам проаналізувати, які вони використовували способи 

подолання стресових ситуацій в дитинстві та в підлітковому віці. Що з цього актуальне й 

нині? Акцентується увага на якостях особистості, які допомагали їй у дитинстві долати 

стреси. 

Вправа «Мої добрі справи» (за В. Федорчук, с. 156) 

Мета: акцентувати увагу учасників тренінгу на тому, що життя людини складається 

з елементарних добрих справ; формувати установку на добрі справи;  розвивати 

уважність, чуйність, добре ставлення до оточуючих. 

Інструкція. «Добре ставлення до людей, до своїх близьких, рідних і просто 

знайомих повинно виявлятися не лише на словах, але і в конкретних справах. Згадайте, 

яку конкретну добру справу ви зробили за вчорашній день? Хто була ця людина? Що ви 

при цьому відчували? Як вам віддячила ця людина? Якими мають бути, на вашу думку, 

форми вдячності? 

Чи здатні ви на добрі справи? Якщо ні, то що вам заважає? Передусім 

проаналізуйте свої звички. Подумайте увечері, що ви доброго зробили за минулий день». 

Обговорення. Чи вам часто доводиться робити добрі справи? Що легше: робити 

добрі справи, чи їх отримувати від інших? Значення добрих справ для суспільства і кожної 

окремо взятої людини? Чому ми мало робимо добрих справ? 

Вправа «Гра з піском» (за О. Мельник, с. 248) 

Мета: навчання навичкам м’язової саморегуляції, емоційного самоконтролю. 

Учасники уявляють, що вони набирають у руки пісок (вдихають повітря). Міцно 

стискають пальці в кулак і утримують пісок руками (затримують дихання). Висипають 

пісок, повільно розтискуючи пальці (видихають повітря). 

Психологічне завдання «21 день для того, щоб змінити своє життя» (за 

В. Федорчук, с. 165-166) 

Мета: навчитись не говорити про негативне, а помічати позитивне в собі, в 

оточуючих людях і у світі; здійснювати самоконтроль над собою, своїми думками і тим, 

що говоримо; перевірити силу позитивного мислення; жити без скарг. 

Тренер: «Простий священик, Уілл Боуен, вивчаючи людей і їх поведінку, зробив 

висновок, що від того, що і як ми говоримо, залежать наші думки, а вони, водночас, 

впливають на наші емоції і вчинки. Виявляється, ми всі дуже часто скаржимося, 

критикуємо, пліткуємо. Не вірите? А ви перевірте! 

Люди, які пройшли через цю програму, дуже змінилися. Це не залишалося 

непоміченим, і вже їх друзі й близькі підключалися до цього експерименту, одягали на 

себе браслет і дійсно змінювалися на краще. 

Чому ж такий простий метод, як «життя без скарг», дійсно ефективний? 
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По-перше, важливий сам настрій. Вже з моменту пробудження ви знаєте, що вам не 

можна говорити про негатив, а найкращий спосіб для цього - почати помічати позитивне в 

собі, в людях, що оточують вас, і у світі. 

По-друге, зростає самоконтроль над собою, своїми думками і тим, що ви говорите, 

а це дуже важливо для будь-якої людини. Зараз ви тільки вчитеся, але з кожним днем ви 

ставатимете більш свідомими. 

По-третє, під час цього експерименту ви дізнаєтеся дуже багато нового про себе, 

про своє мислення і спосіб життя. Усі начебто знають про силу позитивного мислення, але 

скарг на життя і невдоволення чомусь менше не стає. 

А ви зважитеся на такий експеримент? 

Інструкція. «Пропоную всім зміниш своє життя на краще, одягнута звичайний 

кольоровий браслет і впродовж наступних 21 дня жита без скарг, критики, пліток і 

невдоволення. Якщо хтось із вас упродовж цих днів забуде і вимовить «заборонені» слова, 

він повинен переодягнути браслет з однієї руки на іншу і почата відлік днів заново. 

Продовжувати доти, поки браслет не протримається на одній руці 21 день підряд. Ефект 

такого експерименту перевершує усі очікування!». 

Завершальна частина. Рефлексія тренінгового заняття. Підведення підсумків. 

Вправа «До побачення». Учасники підходять один до одного і говорять 

компліменти та побажання. 

 

Заняття 5. Пошук ресурсів адаптивності  

Мета: спрямувати учасників до розуміння зв’язку між позитивним мисленням і 

самопочуттям; навчити навичкам трансформування думок, стимулювати до позитивного 

мислення; допомогти усвідомити свою відповідальність за своє життя і події в ньому; 

стимулювати до особистісного зростання, підвищення адаптивності до суспільного 

середовища і світу.  

Вступ, привітання, налаштування на групову роботу.  

Вправа «Я - подарунок для людства» (за В. Федорчук, с. 208-209) 

Мета: виявити унікальність кожного учасника групи; розвинути позитивне 

самоставлення; формування емпатійного прийняття інших.  

Інструкція: «Кожна людина – це унікальне створіння. Вірити у свою винятковість 

необхідно кожному з нас. Подумайте, з чого складається ваша винятковість, унікальність. 

Отже, замисліться над тим, що ви справді є подарунком для людства. Аргументуйте своє 

твердження декількома реченнями. Наприклад: «Я - подарунок для людства, оскільки я...», 

«Я подарунок для планети тому, що ...». 

Обговорення. Чи важко було виконати завдання? Чи змінилося ваше 

самоприйняття? Як ви відчуваєте себе подарунком? Чи готові продовжити свою «роль» 

подарунка? Як ви ставитесь до інших учасників, які теж є подарунком для людства? Чи 

стали ви сприймати їх інакше?  

Основна частина, виконання психологічних вправ і завдань. 

Вправа «Контраргументи» (за В. Федорчук, с. 177-178) 

Мета: виявити внутрішні протиріччя; змінити сприйняття своїх недоліків; 

визначити напрями особистісного зростання. 

Інструкція. Давайте спробуємо розібратися в собі, у своїх недоліках, звичках, чим 

ми незадоволені. Для цього розділіть аркуш паперу навпіл. Ліворуч, у колонку 

«Невдоволення собою» відверто запишіть усе те, чим ви незадоволені собою саме 

сьогодні, зараз, на цьому занятті.  

Невдоволення собою: …..       Прийняття себе: ….. 

Потім на кожне «Невдоволення собою» наведіть контраргументи, тобто те, що 

можна протиставити, чим ви і люди, що оточують вас, задоволені вже сьогодні, що 

приймають у вас, і запишіть у колонці «Прийняття себе». 
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Потім учасники об'єднуються в мікрогрупи по 3-4 особи і приступають до 

обговорення всіх своїх записів у таблиці. 

Під час заповнення таблиць учасники повинні працювати індивідуально, бажано 

включити легку музику. Це значно полегшує саморозкриття учасників, допомагає їм 

зосередитися на аналіз власних вчинків, слабких сторін, в той же час вносить деякий 

елемент оптимізму. 

При організації роботи в мікрогрупах варто звернути увагу учасників на те, щоб 

вони об’єдналися з тими людьми, яких найменше знають, або з якими ще не працювали. 

Обговорення. З чим важче було визначитися: невдоволенням собою чи 

контраргументами? Чи важко було відшукати контраргументи? Що нового про себе 

дізналися? Як змінилося ставлення до власних недоліків? Чи щось змінилося у сприйнятті 

власного «Я»? 

Дискусія «Визначення негативних думок, які впливають на самопочуття» 

(авторська розробка) 

Мета: спрямувати учасників до розуміння зв’язку між позитивним мисленням і 

самопочуттям, між негативними установками і поганим настроєм.  

Тренер пропонує обговорити, як впливають думки на самопочуття людини. 

Учасники можуть розділитися на підгрупи, і визначити, які думки позитивно впливають 

на самопочуття, скласти список щонайменше із 10 думок (перша група) і які думки 

негативно впливають на самопочуття (друга група складає список із 10 і більше думок).  

Вправа «Трансформація думок» (за О. Мельник, с. 249-250) 

Мета: навчити учасників навичкам трансформування думок, стимулювати до 

позитивного мислення. 

Учасники отримують аркуші А3, олівці, дрібні предмети. «Уявіть, що аркуш 

паперу, це Ваше життя, розділіть його на три ділянки: 1 частина – ділянка негативної 

реакції, 2 – хаосу, розриву шаблону, 3 – нового, позитивного образу. У першому просторі 

почніть збирати з дрібних предметів ту мислеформу, яка Вас турбує (все погано, мені 

боляче, мене все зраджують, немає грошей тощо). Вона може виглядати як слово: біль, 

зрада, дефіцит або як образ: камінь, чорна хмара, гострий меч ... Якийсь час подивіться на 

цю конструкцію. Скажіть: «Це було. Це – частина мого життя, мого досвіду».  

Тепер перенесіть деталі конструкції в другу ділянку хаосу. Покладіть їх у 

випадковому порядку. Пориньте в розбалансований стан. Спостерігайте, відчувайте 

розрив шаблону.  

Далі, в третій ділянці почніть збирати нову мислеформу (все з тих же деталей, які 

переносяться з другої зони), вона теж може бути схожа на слово, зібране з намистин, 

скріпок: впевненість, здоров'я, щастя тощо, можливо, Ви зберете ціле речення. Це – образ, 

що відображає Ваш новий, бажаний стан. Відчуйте, уявіть, як разом з побудовою нового 

образу на папері, у Вашій голові збирається нова ланцюжок позитивного мислення. 

Вправа «Беру відповідальність на себе» (за В. Федорчук, с. 204-205) 

Мета: допомогти учасникам усвідомити свою відповідальність за події, які 

відбуваються з кожним з них.  

Тренер: «Чи згодні ви з твердженням, що ніхто за нас не проживе наше життя. 

Ф. Перлз писав про те, що людина стає особистістю тільки тоді, коли вона добровільно і 

свідомо бере на себе відповідальність за свою поведінку, за свої вчинки, слова, дії, за своє 

ставлення до інших, до світу, до себе, за свою долю і за своє життя. Учений стверджував, 

що якщо цього немає, то ви залишаєтеся маленькими дітьми, скільки б вам не було років. 

Інструкція. «Давайте проаналізуємо, за що ми відповідаємо у своєму житті. 

Необхідно подумати (до 5 хвилин) і записати відповіді на питання, за що ви відповідаєте у 

своєму житті? Особисто ви? Записуйте усе, що згадаєте. 

Далі спробуйте розподілити відповіді у двох колонках: 

«Відповідаю повною достатньою мірою»           «Відповідаю недостатньою мірою» 
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Складіть також список, за що ви у своєму житті не берете на себе відповідальність, 

але усвідомлюєте необхідність у цьому. Звертаю увагу на те, що в цій вправі йдеться 

тільки про відповідальність за себе, за свою долю і своє життя». 

Обговорення. Які труднощі були при виконанні вправи? Яка причина того, що ви 

за дещо відповідаєте недостатньо? Як ви оцінюєте свою відповідальність порівняно з 

іншими учасниками тренінгу? Як бути зі списком того, за що ви не відповідаєте у своєму 

житті, хоча усвідомлюєте необхідність у цьому? Які зміни відбулися у вас після 

виконання вправи? 

Вправа «Особистий контракт-зобов'язання із собою» (за В. Федорчук, с. 210-

211) 

Мета: сформулювати реальні зобов’язання, цілі й намітити подальші кроки 

особистісного зростання. 

Тренер: «Якщо ви масте намір змінитися, тому що «повинні» змінитися, то ви 

наперед готуєте собі поразку, оскільки не враховували опору свого внутрішнього «Я». У 

той же час ви можете розвиватися, вдосконалюватися, якщо будете більше брати до уваги 

свої власні бажання». 

Інструкція. «Рекомендую вам укласти контракт із самим собою, де буде викладено 

ваші особисті зобов’язання із самовдосконалення.  

Проект особистого контракту-зобов’язання: 

Я, ______ усвідомлюю, що мені подобається моє справжнє «Я* і особливо такі мої 

риси характеру:_______. 

Моїм девізом у житті є: ___________ 

Як чоловік (жінка), сильний (сильна) в: _________ 

Я дуже хочу рости і розвиватися. Моїми досягненнями є: ________ 

Це дуже корисні відкриття, і я хочу йти далі до нових цілей: ____________ 

Для досягнення поставлених цілей у мене є такі ресурси: _____________ 

На шляху до мети у мене можуть виникати труднощі, перешкоди, які я успішно 

подолаю: _________ 

Я люблю ________, близьку мені людину, і вважаю своїм обов’язком говорити їй 

зараз і в майбутньому про це. Я люблю таких людей: ____________ 

Вони допомагають мені жити, і я готовий(а) повністю висловити вдячність за їхнє 

існування. Я люблю такі справи: ____________ 

Я програмую себе в тому що: 

а) життя – це мить, яку варто повністю й гідно прожити; 

б) потрібно бути уважним і толерантним до оточуючих; 

в) «Я – це Я»; «Я» - не є мій розум; «Я» - не є моє тіло; «Я» – не є мої почуття; «Я» 

- це «Я»; «Я» - це моя свідомість, «Я» - це моя центральна інстанція, «Я» керує моїм 

тілом, розумом і почуттями, а не навпаки. Потрібний постійний контроль з боку нашої 

центральної інстанції –свідомості – за почуттям, розумом (думками) і тілом (здорова їжа, 

сон, фізичне навантаження тощо). 

Я беру на себе зобов’язання зробити все, що мені під силу, щоб досягти 

поставленої мети. Я залишаю за собою право вносити зміни й доповнення на користь 

світлої мети - самовдосконалення. Я розумію, що робота над душею - найскладніша й 

найважча! Я готовий (а) пройти цей складний шлях! Я маю для цього ресурси! У мене с 

відповідний потенціал! 

Вправа «Я досягну…» (за О. Мельник, с. 253) 

Мета: релаксація завдяки концентрації, стимулювання учасників до мотивації 

успіху.  

Вправа виконується під приємну спокійну музику. Інструкція: «Сядьте зручно, 

розслабтеся і посидьте кілька хвилин спокійно, ні про що не думаючи. Можете закрити 

очі. Ви відчуваєте, як ваші руки стають теплими і важкими, приємне тепло охоплює ваші 
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пальці, розповсюджується вище, охоплює ваші лікті та передпліччя. Ваші м’язи  

розслаблюються. Вам приємно і комфортно. Ваші ноги охоплює приємна тепла хвиля. Ви 

відчуваєте у ногах приємну важкість. Прислухайтесь до свого дихання. Ви дихаєте вільно 

та спокійно. Вам приємно та комфортно. Ви відчуваєте як розслаблюються м’язи вашого 

обличчя, розслаблюються повіки, щоки, лоб та підборіддя. Ви відчуваєте приємне 

розслаблення у всьому тілі. Уявіть, що ви знаходитесь у великій кімнаті, сидите у 

зручному кріслі, біля вас люди. На сцені стоїть людина. Перед нею блискучий предмет, 

який випромінює світло. Людина каже про успіх. Послухайте її. Зараз вона називає ваше 

ім’я, говорить, що ви успішна людина та кличе вас на сцену. Поки ви йдете туди, всі 

вітають вас, посміхаються вам. Ви проходите цей шлях, піднімаєтесь на сцену і вам 

дарують великий букет троянд. Понюхайте ці квіти. Ви відчуваєте радість та щастя. 

Запам’ятайте ці відчуття... а зараз повертайтесь у нашу кімнату”.  

Виконується вправа. Тепер розкажіть про ваші відчуття: що вам сподобалось 

більше за усе, що було для вас неочікуваним?»  

Очікуваний результат: учасники уявляють себе в ситуації успіху та відчувають 

емоційне забарвлення цього образу.  

Заключне слово тренера:  «Зараз ви відчули себе успішною людиною, ви відчули ті 

емоції, які супроводжують цей образ. Можливо вам вдалось уявити також ситуацію 

успіху, з чим саме він пов’язаний та ін. Запам’ятайте це відчуття та зберігайте його у своїй 

підсвідомості і воно на ірраціональному рівні буде притягувати до вас успіх!» 

Завершальна частина. Рефлексія тренінгового заняття. Підведення підсумків. 

Вправа «До побачення». Учасники підходять один до одного і говорять 

компліменти та побажання. 

 


